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Sammanfattning  

Samrådsförfarande 

Fördjupning av översiktsplan för Mark Nordväst har varit på samråd under tiden 2018-11-
05--2019-01-28. Under samrådet har totalt 77 yttranden kommit in. Samtliga yttranden 
finns i remissammanställningen/samrådsredogörelsen. 

Samrådet har annonserats i Borås Tidning och Göteborgs-Posten 2018-11-05 och 
Markbladet 2018-11-07 samt varit tillgänglig på Marks kommuns hemsida www.mark.se 
under remisstiden. 

Samrådshandlingar har också funnits tillgängliga på kommunens samtliga bibliotek och 
bokbuss. En mindre utställning med kartor har funnits på biblioteket i Sätila, 
Kommunhuset Boråsvägen 40 i Kinna och på Bygg- och miljökontoret (namnbyte 2019-01-
01 till Samhällsbyggnadsförvaltningen) Mor Kerstins väg 13 i Kinna. 

Under ovan nämnda tid har sju olika möten ägt rum. Berörda markägare har bjudits in till 
möten i Hajoms bygdegård, Hajom 2018-11-21, Hyssna församlingshem, Hyssna 2018-11-
19 och Sätilaskolan, Sätila 2018-11-12. Mötena har varit välbesökta med konstruktiva 
diskussioner. 

Samrådsmöten (tillgängliga för alla) har ägt rum i Hajoms bygdegård, Hajom 2018-11-21, 
Hyssna församlingshem, Hyssna 2018-11-28, Sätilaskolan, Sätila 2018-11-26 och i Ubbhult 
2018-12-12. Samrådsmötena har varit välbesökta och uppskattade. 

Vid årsskiftet skedde en omorganisation och namnbyten, där Bygg- och miljökontoret blev 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och byggenheten delades upp i bland annat samhälls-
utvecklingsenheten, vilken ansvarar för arbetet med FÖP Mark Nordväst. 

 
Samlat svar 

Då många av de inkomna synpunkterna berör det statliga vägnätet samt gång-, cykel och 
mopedvägar längs statliga vägar, kollektivtrafik, LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) samt jordbruksmark så har SUE sammanställt och hänvisar i berörda yttranden till 
samlade svar. Svaren redovisas nedan. 

 
1 Svar om statliga vägar 
De vägar som nämns är statliga, vilket innebär att Trafikverket (TRV) är ansvarig väghållare. 
Marks kommun deltar under 2019 i TRV åtgärdsvalsstudie för väg 156, vilken ska 
färdigställas för att kunna söka medel i den regionala planen för år 2022 - 2033. 
Marks kommun har avvägt åtgärdsbehovet på de tre- och fyrsiffriga statliga vägarna inom 
kommunen och prioriterat två av dem, 1526 och1613. Inom regionen sker under hösten 
2019 en prioritering där samtliga kommuners utvalda vägar jämförs och Västra 
Götalandsregionen beslutar slutligen vilka vägar som får ekonomiska medel för åtgärder 
den närmaste fyraårsperioden. 

2 Svar om gång-, cykel och mopedvägar (GCM-vägar) längs statliga vägar 
Vägarna mellan och till stor del även i orterna är statliga, vilket innebär att Trafikverket är 
ansvarig väghållare och ansvarar för utbyggnad av GCM-vägar. I regional plan finns medel 
att söka för medfinansiering. För urval och prioritering av nya cykelvägar längs regionalt, 
statligt vägnät kommer Marks kommun under 2019-2020 lämna in förslag på GCM-vägar 
som man är beredd att medfinansiera år 2022-2025, som genomgår prioritering i 

http://www.mark.se/


SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖP MARK NORDVÄST 2019-08-27    KS 2013-389 212 
 

4 
 

Boråsregionens kommunalförbund liksom slutligen av Västra Götalandsregionen i samråd 
med Trafikverket. En fyraårsplan för utbyggnad beslutas sedan av Regionstyrelsen.  

3 Svar om kollektivtrafik 
Det är Västtrafik och Västra Götalandsregionen som är ansvariga för kollektivtrafiken och 
beslutar om den, medan Marks kommun är en dialogpart. Kommunen för en kontinuerlig 
dialog med instanserna gällande kollektivtrafikutbudet. 

4 Svar om behandling av LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) 
LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen antogs i samband med Översiktsplan för Mark 
i april 2017. Vid aktualisering av översiktsplanen kommer LIS-områdena att ses över.  

5 Svar om föreslagna områden för blandad bebyggelse på jordbruksmark 
Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt Miljöbalken kapitel 3, paragraf 4 
(MB 3:4) kommer att utföras. Markens areal kommer i detta sammanhang att anges. 
Bebyggelse på jordbruksmark kan komma att beaktas som ett väsentligt samhällsintresse. 
 

Föreslagna förändringar 

I övrigt har inkomna samrådsyttranden resulterat i förslag till ett antal andra ändringar, 
vilka exemplifieras nedan. 

• Text om hantering av riksintressen samlas i ett stycke. 
• Text om artskyddsförordningen, särskilt känsliga områden och områden med 

biotopskydd läggs in i handlingen. 
• Grön infrastruktur som är viktig att bevara i tätorterna markeras i kartorna över 

Sätila och Hyssna. 
• Ubbhult kommer att utredas i sin geografiska helhet. 
• Förslag ges till att en mer detaljerad plan tas fram för Öresjö/Sjödal i Ubbhult. 
• Figur 1:4 med restidskvoter ses över. 
• Ett nytt område för blandad bebyggelse i Sätila läggs till, på fastigheterna Sätila 

Hede 3:3 och 3:20. 
• Ett nytt verksamhetsområde i Sätila föreslås läggas söder om väg 1612 

(Hyssnavägen) och Sätila of Sweden. 
• Verksamhetsområdena V10, V11 och V42 på jordbruksmark tas bort ur förslaget. 
• Område B04 och B06 tas bort då de befinner sig i detaljplaneskedet. 
• Områden planerade efter år 2030 tas bort ur handlingen. 

 

Läsanvisning 

Efter respektive yttrande finns samhällsutvecklingsenhetens kommentarer vilka syftar till 
text, kartor och information från FÖP Mark Nordväst, samrådshandling 2018-11-05. 
I samrådsredogörelsen presenteras samtliga inkomna yttranden med kommentarer. 
Samhällsutvecklingsenheten har tagit sig rätten att korta ner vissa texter, utan att ändra 
innebörden, för att minska omfattningen och därigenom öka läsbarheten. Ibland lämnar 
samhällsutvecklingsenheten kommentaren beaktas respektive noteras. Ett beaktande av en 
synpunkt kan innebära en ändring i handlingen, medan ett noterande av synpunkt innebär 
att den tas med i det fortsatta arbetet med handlingen. 
 

 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖP MARK NORDVÄST 2019-08-27    KS 2013-389 212 
 

5 
 

Statliga och regionala myndigheter 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Riksintresse 

Naturvård och friluftsliv: Lygnern och Storåns dalgång; Naturvård: Ubbhultsdrumlinen 

Flera exploateringsområden som pekas ut i förslaget, ligger inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv: Ubbhultdrumlinen, Lygnern och Storåns dalgång. För att kunna driva detta 
förslag vidare i planering, behöver kommunen underbygga och utveckla sitt resonemang 
bättre för bedömning om påverkan på riksintressena. Vägledning finns i Länsstyrelsen 
rapport (2018:46 Riksintressen, Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering, sidan 
27 m fl). 

Mellankommunal samordning 

Anläggningar för vattenförsörjning, mellankommunal samordning 

I Lygnerns västra del finns en dricksvattentäkt som försörjer många människor. 
Vattentäkten har blivit utpekat som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. 
Området sträcker sig idag till länsgränsen, men påverkan på dricksvattnet kan ske kring 
hela Lygnern. Planförslaget behöver redovisa hur man kommer att beakta detta samt om 
åtgärder krävs för att undvika skada på riksintresset. Ovannämnda anläggning för 
vattenförsörjning kommer även att utgöra en mellankommunal angelägenhet som kräver 
att samordning mellan berörda kommuner sker på ett lämpligt sätt. 

Risk för översvämning 

I planförslaget framgår att vid utbyggnad vid Storån och Surtan kan risk för översvämning 
och skred förekomma och samtidigt framgår det att risken för översvämning från dessa 
vattendrag är liten. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att utöver översvämningsrisker 
från vattendrag även hantera ett skyfallsscenario motsvarande minst ett 100-årsregn. I 
faktabladet Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall framgår 
hur detta kan hanteras. 

Länsstyrelsen anser att med en viss bearbetning kan denna fördjupade översiktsplan bli ett 
värdefullt underlag för efterföljande beslut som rör områdets markanvändning och 
bebyggelse. 

Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att huvudfokus läggs på att utveckla kring 
tätorterna och de små orterna längs befintliga kommunikationsstråk. Där behöver den 
oundvikliga konsekvensen bullerstörning beaktas vid framtida planering.  

Det är positivt att kommunen i sitt planförslag har synliggjort och föreslagit gestaltning av 
miljöer med fokus på den gröna infrastrukturen. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Det är positivt att kommunen identifierar områden där särskild hänsyn avseende påverkan 
på vatten utifrån planförslaget behövs i förhållande till MKN för vatten och 
vattenförsörjningen. För tydlighetens skull bör det beskrivas vad som ligger till grund för 
utpekandet och om t ex både yt- och grundvattenförekomster har tagits med. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft 

Planförslaget behöver ha någon rad om luftkvaliteten eftersom det är en FÖP. Det bör 
påpekas att frågan kan aktualiseras om det förtätas mycket intill de större vägarna. 
Lufthalter som är högre än miljömålet kan innebära negativa hälsoeffekter för t ex barn. Det 
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kan därför finnas anledning att noggrant tänka igenom utformning av bostäder och skolor 
så att barnen inte exponeras för utsläppen från trafiken på de närliggande större vägarna. 

LIS-område 

Utpekade områden som landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

LIS-område 07D väster om Storån är olämpligt på grund av att det idag är helt oexploaterat 
och gränsar till Smälteryd Naturreservat. Exploatering av detta område skulle få negativ 
inverkan på de höga naturvärden som finns i och omkring närområdet. Resterande del av 
LIS-området kan möjligen lämpa sig som LIS-område för att kunna genomföra åtgärder som 
gynnar tillgängligheten för friluftslivet. Dock behövs det säkerställa att populationen av 
den rödlistade borstäven som växer i strandpartiet inte påverkas negativt. 

Tallskogen vid Sätila Strand innehåller en rik kryptogamflora varför en inventering 
avseende dessa organismer bör göras. Området har en befintlig etablerad 
friluftslivsverksamhet. Byggnation av privatiserande byggnader (hus, stugor etc) får inte 
rymmas inom åtgärder för att gynna friluftslivet. LIS-området behöver avgränsas till att inte 
innefatta områden för rödlistade arter. En förutsättning är också att fri passage på minst 30 
meter säkerställs, då allmänhetens intressen bedöms som höga. 

Strandskydd 

Det framgår i handlingen att 100 meter strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Det 
stämmer inte helt eftersom allt strandskydd i länet är specifikt utpekat på en karta i beslut 
om strandskydd.  Det kan finnas mindre sjöar och vattendrag där strandskyddet inte råder. 
Strandskyddsfrågor bör kontrolleras mot Länsstyrelsens/kommunens kartunderlag. 

Hälsa och säkerhet 

Risker - farligt gods 

Den statliga vägen 156 sträcker sig genom planområdet och transporter med farligt gods 
kan förekomma (sekundär transportled för farligt gods). Vid exploatering av ett 
markområde i närheten av vägen behöver risker beaktas oavsett om farligt gods 
transporteras i närheten eller inte. Riskfrågan kommer att behöva belysas när detaljplaner 
tas fram för bebyggelse som planeras inom 150 meter från vägen. 

I samrådshandlingen nämns att resultat i rapporten Skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods som Borås stad har tagit fram kan vara vägledande för skyddsavstånd vid väg 
156. Länsstyrelsen vill framhålla att riskbedömningen bör ta sin utgångspunkt i de 
riktlinjer och den riskpolicy som Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram tillsammans 
med länsstyrelserna i Skåne och Stockholm. Kommande detaljplaner behöver beskriva hur 
platsen förhåller sig till de parametrar som nämns i policyn. Den översiktliga riskanalysen 
för Borås stad kan vara användbar men det bör då motiveras utifrån den aktuella platsens 
förutsättningar. 

Länsstyrelsen påpekar att risk för bullerproblematik uppmärksammas för område B10 
Locköfallsvägen som ligger i anslutning till väg 156. Det bör också nämnas att risk för 
påverkan av farligt gods behöver utredas.  

Risk för översvämning 

Det har nämnts i underlaget att det finns risk för dagvattenöversvämningar i vissa områden 
vid extrem nederbörd och att avrinningsstråk och instängda områden bör tas hänsyn till 
vid detaljplanering. Det är bra att i beskrivningen av de olika områdena finns förslag på hur 
man kan minimera risken för översvämningsskador. Det behöver framgå vilka 
nederbördsmängder som de tänkta åtgärderna klarar av att hantera dvs om det motsvarar 
ett 100-årsregn. 
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Buller och luftstörningar 

Av planförslaget framgår att trafikbullerstörningar kan öka på grund av trafikökning när en 
kommundel växer. Det är viktigt att vid planering för ny bebyggelse verka för att begränsa 
störningarna och säkerställa att ljudmiljöerna blir godtagbara för tillkommande bostäder 
och/eller skolor. 

Länsstyrelsen lyfter fram det regionala tilläggsmålet (mål 15) som finns som tillägg till 
miljömålen och innebär att till år 2020 ska antalet personer som utsätts för 
trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom gällande 
buller i bostäder och vid en uteplats i anslutning till en bostad, minska årligen.  

Förorenad mark 

Kommunen saknar en handlingsplan för strategiskt arbete med förorenade områden. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta fram en sådan. I en handlingsplan bör det framgå 
hur kommunens arbete med de allvarligaste förorenade områdena, riskklass 1 - 2 prioriteras 
i förhållande till ”exploateringssaneringar”.  

Geoteknik 

Länsstyrelsen anser att om FÖP Mark Nordväst ska ha den detaljeringsgrad som möjliggör 
att den kan utgöra som programunderlag vid kommande detaljplanering, ska det finnas lite 
mer områdesspecifik information om markens egenskaper. (se SGI:s yttrande). 

Allmänna intressen 

Vattenförsörjning 

I vatten- och avloppsförsörjningsplanen från 2009 nämns Sätila vattentäkt. Här saknas bl a 
en reservvattentäkt för området och grundvattnet är mycket sårbart p g a att ett täckande 
lager av lera och silt saknas i vissa områden i anslutning till vattentäkten. Risker för 
påverkan på vattentäkten är bl a industrier/bensinstationer, bostadsområden och transpor-
ter, uppställning av fordon och kommunal avloppsledning. Planen föreslår utvecklings-
områden inom vattenskyddsområdet och det är viktigt att beakta så att den framtida 
vattenförsörjningen inte försvåras. 

Länsstyrelsen önskar att FÖP Mark Nordväst lyfter fram de vattentäkter och andra grund- 
och ytvattenmagasin som inte används idag och som kan vara av betydelse för den framtida 
dricksvattenförsörjningen. Denna aspekt behöver finnas med vid prioritering av 
markanvändning inom områden som kan komma att påverka vattenkvaliteten. En 
vattenförsörjningsplan bör utgöra stöd i den prioriteringen. 

Specifikt för områdena Hajom och Sätila 

Hajom 

I Hajom finns, vattenskyddsområde för Hajoms vattentäkt, grundvattenförekomst (sand- 
och grusförekomst) och ett större område som pekats ut som ett område av vikt för 
vattenförsörjningen. Detta behöver beaktas vid utpekande av olika utvecklingsområden. 
Avrinning från föreslagna verksamhetsområde kommer att rinna förbi grundvatten-
förekomsten och det kan ha konsekvenser på vattenkvaliteten och behöver beaktas särskilt. 
I planhandlingen ingår inte detta område i de utpekade avrinningsområdena där särskild 
hänsyn ska tas till vatten.  
 
Sätila 

Det står att samtliga områden för bebyggelse kommer att anslutas till det kommunala VA-
nätet förutom område B10 där kapaciteten först måste utredas. Troligen anges fel 
benämning av området då det inte återfinns på karta eller i övrig beskrivning av Sätila. 
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Biotopskydd 

Planhandlingen saknar biotopskydden. I området finns 13 skogliga biotopskyddsområden 
samt en biotopskyddad strandäng vid Härsjön. Det finns också ett okänt antal generellt 
skyddade biotopskyddsobjekt (stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, småvatten och källor, 
alléer eller pilevallar). De generellt skyddade biotoperna bör uppmärksammas i FÖP:en. 

Hänsyn till de generellt skyddade objekten ska tas tidigt i detaljplaneprocessen för att 
minimera skadan. Krav kan komma att ställas på planbestämmelse som skyddar de 
biotopskyddade objekt vars skydd upphör då markanvändningen inte längre är 
jordbruksmark. När det gäller alléer så förblir dessa biotopskyddade även efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft.  

På flera ställen beskrivs trädrader, alléer och stenmurar och en information om att dessa är 
biotopskyddade bör anges.  

Artskyddsförordningen Exploateringar av naturmark ska föregås av en naturvärdes-
inventering enligt svensk standard. 

Det saknas helt text om 3 kap 3§ miljöbalken (MB) samt text om artskyddsförordningen. I 
3:3 MB föreskriver att ekologiskt särskilt känsliga områden så långt som det är möjligt ska 
skyddas från åtgärder som kan skada naturmiljön. Paragrafen har även koppling till 
artskyddsförordningen eftersom ekologiskt särskilt känsliga områden ofta hyser dessa arter. 
Artskyddsförordningen innehåller också rena förbud som behöver beaktas vid 
planläggning och bygglovgivning. Dispenser från artskyddsförordningen ges mycket 
restriktivt. Bästa sättet för kommunen att undvika förgävesplanering är att i tidigt skede 
inventera/identifiera om skyddade arter finns som kan påverkas. Det finns ofta en rad olika 
åtgärder som kan göras i förväg för att undvika att förbuden i artskyddsförordningen 
aktualiseras. 

Jordbruksmark 

Den fördjupade översiktsplanen hänvisar till gällande översiktsplan och ianspråktagande 
av jordbruksmark. Tyvärr saknas utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken både i översikts-
planen och i den nu aktuella fördjupade översiktsplanen. En framtida detaljplan som berör 
jordbruksmarken kan därmed hindras av en eventuell överklagan med hänvisning till att 
frågorna i 3 kap 4 § miljöbalken inte är utredda.  

Kulturmiljö (3 kap 6§ MB) 

De planerade utbyggnadsområdena är inte i någon högre utsträckning arkeologiskt utredda. 
De flesta kommer att behöva utredas inför detaljplaneläggning och då kan inte kända 
fornlämningar framkomma. Eventuella fornlämningar kan hindra byggnation alternativt 
medföra ökade kostnader i samband med arkeologiska undersökningar. 

Kraftledningar 

Svenska Kraftnät har yttrat sig över FÖP Mark Nordväst och lämnat information om bl a 
den pågående planeringen för 400 kV-ledningar och en stamnätsstation vid Strömma. I 
FÖP Mark Nordväst bör dessa ingå för att kommande planering ska kunna ta hänsyn till 
det.  

En del information kring stamnätsanläggningar m m som särskilt berör planområdet 
behöver beskrivas och inkluderas som planeringsförutsättningar. 

Kommunikationer (3 kap 8§ MB) 

Vägar 

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket som i sitt yttrande över FÖP Mark Nordväst 
uppmärksammar att det åligger kommunen att göra en tydlig prioritering av de behov och 
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brister som man ser på det statliga transportsystemet. Det kan utgöra ett underlag vid 
Trafikverkets egen prioritering av de och brister man ser på det statliga transportsystemet. 
Det kan då utgöra ett underlag vid Trafikverkets prioritering av åtgärder inom gällande 
planer samt även vid framtida revideringar av både regional och nationell infrastruk-
turplan. 

Planförslagets konsekvenser 

I en separat bilaga redogör FÖP Mark NV på ett föredömligt sätt konsekvenserna av ett 
genomförande av planförslaget. Det valda tabellformatet för redovisning gör det 
lättillgängligt och lättläst. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Riksintresse 

Naturvård och friluftsliv i Lygnern och Storåns dalgång, Naturvård på Ubbhults-
drumlinen: 

Information och resonemang kring påverkan på riksintressena kommer att samlas under en 
specifik rubrik, med stöd av rapporten för hantering av riksintressen. 
 
Mellankommunal samordning 

Anläggningar för vattenförsörjning:  

Vi ser över påverkan på riksintresset för vattenförsörjning i Halland och samordnar oss 
med berörd kommun. 

Risk för översvämning 

Översvämningsanalys för Sätila och Hyssna (2015) inkluderar skyfallsscenarier. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten: 

Text om MKN för vatten ses över. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft: 

Handlingen kompletteras med text om MKN för luft. 

LIS-område 

Dialog om LIS-område 07A och 07D sker med Länsstyrelsen i arbetet med planprogram för 
Smälteryd, Lygnersvider 1:29. 

Strandskydd: 
På sidan 130 i FÖP Mark NV finns en karta med samtliga inritade strandskydd. 

Hälsa och säkerhet 

Risker – farligt gods: 

Vi ser över risk för buller och från farligt gods i område B10, med hjälp av Länsstyrelsens 
riskpolicy och översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods (Borås Stad 2016). 
Skyddsavståndet för risk för påverkan av farligt gods och buller utreds i 
detaljplaneprocessen. 

Risk för översvämning:  

Synpunkter noteras. 
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Förorenad mark:  

Diskussion har förts med Länsstyrelsen och arbetet är påbörjat.    

Geoteknik:  
Texten ses över med information om markens egenskaper. 

Allmänna intressen 

Vattenförsörjning:  
Utbyggnaden av överföringsledningen från centralorten med VA samt strategisk 
vattenförsörjningsplan (2015) ligger till grund för resonemanget. Redovisningen av detta 
ses över. 

Hajom:  
Verksamhetsområde Skene Skog ingår inte i planområdet för FÖP Mark NV, men 
synpunkten tas med i det fortsatta planarbetet. 

Tillägg görs med hänvisning till strategisk vattenförsörjningsplan alternativt med 
grundvattenförekomst Hjorttorp. 

Sätila:  
Texten B10 ändras till beteckningen B07. 

Biotopskydd:  
Synpunkter noteras och texten kompletteras med biotopskydd. 

Artskyddsförordningen:  
Text kompletteras med särskilt känsliga områden och artskyddsförordningen. 

Jordbruksmark: 
Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras. 
Bebyggelse kan komma att beaktas som väsentligt samhällsintresse.  

Kraftledningar:  
Samtliga ledningar och kraftstationer har redovisats med ej funnits med i legenden. 
Handlingen kompletteras med detta och den pågående planeringen för utbyte av en av 400 
kV-ledningarna samt tydliggör stamnätstationen vid Strömma i kartor. 

Kommunikationer (3 kap 8§ MB) 

Vägar: 
Karta med prioritering av vägar har kommunicerats med Trafikverket. 

Övriga synpunkter noteras. 

SGI 
I planförslaget har geotekniska säkerhetsfrågor översiktligt beskrivits. För tätorterna Sätila 
och Hyssna finns det sedan tidigare en utförd översiktlig stabilitetskartering, i vilken 
områden med otillfredsställande stabilitet pekas ut och där detaljerad utredning erfordras. 
SGI vill uppmärksamma att MSB:s (f d Räddningsverket) kartering enbart ingår områden 
med befintlig bebyggelse och anläggning. Det är inte uteslutet att det finns områden med 
låg säkerhet som inte har uppmärksammats i MSB:s kartering. SGI vill därför framhålla 
vikten att geotekniska säkerhetsfrågor gällande ras- och skredrisk alltid klarläggs i 
detaljplaneskedet. SGI rekommenderar att detta särskilt lyfts fram för utbyggnadsområde 
som ligger utanför utpekade områden i MSB:s stabilitetskartering där en otillfredsställande 
säkerhet har konstaterats. I FÖP Mark NV bör det finnas en strategi för hur dessa 
frågeställningar kommer att hanteras i senare planeringsskeden. Vad strategin bör 
innehålla framgår av remissyttrandet.  
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Avsikten med strategin är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta i 
samband med detaljplaneläggning. Det kan påverka i vilken ordning man planlägger 
områden eller att man samordnar utredningar för flera områden. Strategin innebär också 
att de geotekniska säkerhetsfrågorna kommer med tidigt i planläggning och bygglovgivning 
vilket är ett stöd för att styra markanvändning mot ökad säkerhet och minskade kostnader. 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn 
på risken för skador på den befintliga byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor 
som t ex översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. SGI rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning. 

SGI ger tips på hur man kan identifiera riskområden m m utifrån olika kartor.  

SGI noterar att föreslagna LIS-områden är lokaliserade invid vattendrag där det kan 
förekomma låg stabilitet, erosion och översvämningsrisk. I förslaget är inte dessa frågor 
tillräckligt utredda för föreslagna LIS-områden.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Synpunkter beaktas. 

Ellevio 
Ellevio har inte något att erinra mot den upprättade FÖP Mark Nordväst i dagsläget.  

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Skogsstyrelsen 
Vissa av de föreslagna placeringarna av bebyggelse berör skogsmiljöer med höga 
miljövärden t ex i Björlanda. Det framgår inte om man har använt sig av Skogsstyrelsens 
data gällande områden med höga miljövärden och skyddade områden i biotopskydd och 
naturvårdsavtal.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Planförslaget ses över i de berörda skogsmiljöerna med hjälp av Skogsstyrelsens data.   

Svenska Kraftnät 
Vid all nyprojektering av 200 kV och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska stamnätet 
tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från 0,4 mikrotesla 
som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt. 

Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer och 
ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i stamnätet.  

Svenska kraftnät önskar att Marks kommun tar motsvarande hänsyn vid planering av ny 
bebyggelse invid befintliga och planerade stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid 
byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från en 
400 kV-ledning. Svenska kraftnät förtydligar att avståndet 130 meter gäller då det är en 
ledning.  

Invid en kraftledning sker en elektrostatisk uppladdning av föremål och personer som 
uppehåller sig i luftledningens närhet. Därför rekommenderar Svenska kraftnät att alla 
metalliska byggnadsdelar som är exponerade för kraftledningens elektromagnetiska fält ska 
skyddsjordas inom ett område av 20 meter från kraftledningens närmaste spänningssatta 
del.  
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I FÖP Mark Nordväst står inte stamnätsanläggningarna med under rubriken ”planerings-
förutsättningar” och de finns inte heller med i kartan med en tydlig förklaring att det är 
stamnätsluftledningar på 400 kV som återfinns i området. Svenska kraftnät ser inte heller 
någon planering av områdets eller kommunens elbehov eller någon analys kopplad till 
totalförsvarets el- och beredskapsbehov.  

Ubbhult I karta markanvändning återfinns en stamnätsledning på 400 kV. Den är inte 
utmärkt som en kraftledning eller att den tillhör stamnätet. Område B8, bostäder på längre 
sikt, ligger på 100 meters avstånd från Svenska kraftnäts anläggning på platsen. 
Rekommenderat avstånd är 130 meter. 

Fotskäl I karta markanvändning Fotskäl är 400 kV-ledningen inte utmärkta som 
kraftledningar eller att de tillhör stamnätet. 

Almered och Brandskog 400-kv-ledningen har inte utmärkts som stamledning i kartan. 

Björlanda och Råryggen saknar information om station Strömma samt sju 400 kV-ledningar 
i plankartan. Verksamhetsområde V42 ligger dikt an mot ledning Cl32 S4-6. Svenska 
Kraftnät önskar mer information om vad som planeras där och om man har tagit stamnätet 
i beaktande. Svenska Kraftnät vill också förtydliga att station Strömma bullrar vilket 
behöver beaktas vid eventuell bostadsbyggnad. 

Svenska kraftnät informerar om att anläggande av GCM-vägar i stamnätets närhet behöver 
ske i samråd, så att ingen fara för människors liv eller hälsa uppstår.  

Svenska kraftnät konstaterar att avsnittet om infrastruktur, utveckling av teknisk infra-
struktur, Energi och miljö för framtiden inte nämner el och inte heller något avsnitt som 
rör totalförsvarsfrågor. Svenska kraftnät önskar förtydliga att samhällsplanering i närheten 
av stamnätsanläggningar enklast hanteras genom en tidig dialog. 

För att säkerställa att den kommunala översiktsplaneringen hanterar elförsörjningsfrågan 
på ett tillfredsställande sätt, krävs det att stam-, likväl som regionnätens roll förstås samt 
att dessa anläggningar tydligt särskiljs från varandra. Stamnätet arbetar med elöverföring 
via 400 och 220 kV-ledningar inom landet och mellan Sverige och andra länder, i paritet 
med Trafikverkets Europavägar, medan regionnäten arbetar med regional eldistribution på 
lägre spänningsnivåer. 

För att Marks kommun ska kunna genomföra den tänkta utbyggnaden, måste man 
säkerställa att de effektbehov man prognosticerar planeras för. Svenska Kraftnät ser ett 
behov av att Marks kommun hanterar, och i lämpligaste mån, synliggör de allmänna 
intressen och totalförsvarets elbehov som föreligger och förutspås inom det aktuella 
planområdet på ett mycket tydligare sätt.  

Det är anmärkningsvärt att stamnätets anläggningar, elsystemet behov och totalförsvarets 
intressen inte utgjort grundläggande planeringsparametrar i föreliggande plan. Vi 
välkomnar en dialog rörande dessa frågor och ber därför Marks kommun att kontakta oss 
om de planerar något som kan påverka våra anläggningar eller ansvarsområden.  

Svenska Kraftnät avstyrker FÖP Mark Nordväst med hänvisning till att anläggning på 
platsen, elsystemets och elberedskapens behov inte tagits i beaktande. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Samtliga ledningar och kraftstationer har redovisats med ej funnits med i legenden. 
Kompletteras i planhandlingen. 

Avståndet mellan stamnätsledningen och område B08 i Ubbhult uppgår till knappt 130 
meter. Vid detaljplanering och bygglovshantering kommer skyddsavståndet säkerställas. 
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Trafikverket 
Infrastruktur 

Planen berör flera statliga vägar, däribland väg 156. Denna väg har en årsdygnstrafik som 
varierar mellan 5 - 7000, varav 10 procent är tung trafik. Vägen är rekommenderad sekun-
där väg för farligt gods. Vägen är dessutom utpekad i funktionellt prioriterad vägnät för 
gods, långväga personresor och kollektivtrafik.  

I utpekade tätorter och småorter löper flertal fyrsiffriga statliga vägar. Vägtyperna för dessa 
vägar är näringslivets viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden samt lågtrafi-
kerade vägar. För att uppnå god funktionalitet måste trafiksäkerheten beaktas för både 
oskyddade trafikanter och vägfordon. För fotgängare och cyklister ska korsningspunkter 
och anslutningar till busshållplatser särskilt beaktas. Få väganslutningar skall eftersträvas. 

Att kommunen har använt stråktänk med förtätning av befintliga tätorter och småorter som 
bas till framtidens utveckling är positivt och kan bidra till ett transportsnålt samhälle samt 
ökat underlag till kollektivtrafik och annan service. 

Tät- och småorter 

Det är positivt att kommunen planerar för förtätning av befintliga orter och är medveten 
om vilka konsekvenser, exempelvis buller, vägar och Landvetter flygplats medför. 
Framtida bedömning av bullernivåer bör inkludera trafikökningen 20 år framåt för att inte 
riskera att överskrida bullerriktvärden. 

I tät- och småorterna presenteras flertalet åtgärder utmed statligt vägnät. Föreslagna 
åtgärder prövas i varje enskilt fall och Trafikverket kan inte ta ställning till alla föreslagna 
åtgärder inom FÖP:en. 

Bebyggelseområden utanför tätorterna 

Trafikverket är skeptisk till föreslagna utvecklingsområden utanför tätorterna och utmed 
väg 156. Väg 156 är som tidigare nämnt en prioriterad väg. Vid bebyggelse invid vägen 
uppkommer flera olägenheter, exempelvis buller och risker i samband med farligt gods. 

Vilka medel Trafikverket förfogar över och hur de ska användas anges i nationell och 
regional plan för transportinfrastruktur. Nuvarande planer gäller för åren 2018 - 2029, en 
revidering av planerna sker år 2022. I Västra Götalands län är det VGR som upprättar 
länsplanen för regional transportinfrastruktur. Gällande regional plan består bl a av 
kollektivtrafikåtgärder, 10 mil GC-väg och utpekade brister som ska utredas vidare. 

Skyfall 

Trafikverket ser gärna att en skyfallskartering gjorts på 100-årsregn. 

Farligt gods 

Trafikverket uppmanar kommunen att inkludera Länsstyrelsens riskhanteringsprocess vid 
detaljplaneläggning inom 150 meter från farligt godsleder. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Kommunen är medveten om Trafikverkets planeringskriterier för olika trafikantslag, samt 
framtida trafikökning och använder sig fortsatt av dessa i planeringen. 

De i FÖP Mark NV föreslagna åtgärderna aktualiseras genom att de ligger till grund för kom-
munens arbete knutet till nationell och regional plan samt kommande detaljplanearbete. 

En översvämningsanalys med skyfallskartering för Hyssna och Sätila är framtagen 2015. 

Länsstyrelsens riskhanteringsprocess kommer att beaktas vid detaljplaneläggning. 
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Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall har områdeskoncession (lokalnät) och regionnätsledningar inom kommunen. 
Vattenfall har inget att erinra. Dock är det viktigt med en fortsatt dialog mellan Vattenfall 
och Marks kommun eftersom nya projekt tillkommer. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: Synpunkter beaktas. 

Lantmäteriet 
Översiktsplan berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de 
förändringar som beskrivs i planen kommer att innebära att fastighetsindelningen kommer 
att behöva förändras eller att fastighetsanknutna rättigheter kommer att behöva bildas. 
Många av dessa behov kommer att konkretiseras i senare skeden vid detaljplanearbetet. 

En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om kommunen har någon 
uttalad strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för 
allmänna platser i detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt 
PBL tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid framtida 
planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i översiktsplanen.  

I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Marks kommun har antagna riktlinjer som behandlar huvudmannaskap för allmän plats. 
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Intresseorganisationer, församlingar, partier 

Hyssna LRF 
Hyssna LRF motsätter sig byggnation på åkermarken område B10, B11 samt B15 i Hyssna 
socken. Åkermarken behövs och kommer att behövas för vår och kommande generationers 
matproduktion och överlevnad. Åkermarken (särskilt B10) hamnar för nära nuvarande 
gårdar med stor djurproduktion. Vid klagomål på lukt m m kanske kommunen kan hävda 
att gårdarna låg där först - men efter tillräckligt många klagomål och lång tid kommer det 
att krävas dyra åtgärder för att minimera lukt och olägenheter. Då blir kanske gårdarna 
tvungna att lägga ner. 

Hyssna är mycket rikt på ”marginalmarker” med lägre produktionsvärde som ligger i 
övergången mellan skog och åkermark, där det är mer lämpligt att bebygga. Det är också 
mer attraktivt och trevligt att bo i en skogskant än på en platt åker. Det finns gott om sådana 
ytor mellan 156:an och nuvarande villaområde samt området runt Olideberg. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras. 
Bebyggelse kan komma att beaktas som väsentligt samhällsintresse.  

Övriga synpunkter noteras. 

LRF kommungrupp i Mark 
LRF:s kommungrupp anser att åkermarken är oändligt mycket mer värdefull än ängs- och 
skogsmark, även om ängs- och skogsmark kan anses värdefull av andra aspekter. Vi vill 
därför att utbyggnader flyttas till dessa områden. 

Förordar en generös inställning till spridd nybyggnation av bostäder utanför tätorterna.  

Sätila Förordar området i och omkring B01 och B07. Vi motsätter oss område B03 och B04.  

Almered Vi motsätter oss område B40A och B40B. Vi är positiva till nybyggnation mellan 
Sätila och Hyssna, nära avloppsledningen, men inte på åkermark. 

Björlanda Björlandaområdet skall över inte exploateras enligt förslaget.  

Hyssna Vi förordar område B13 och B14 centralt. Vi vill skapa ett område vid Melltorp och 
Svedjorna, norr väg 156, väster Surtan. Vi förordar även det s k LIS-området vid Flybacka. 
Vi motsätter oss kraftigt område B10 och B11. 

 
Skyddsavstånd till lantbruk och djurhållning 

Om nybyggnation beviljas närmare än 500 meter från befintliga lantbruksverksam-
hetsbyggnader så skall det inskrivas servitut, att ägare till dessa nya bostadsfastigheter 
aldrig får föra klagande talan gentemot lantbruksverksamheten, även om denna i framtiden 
utökar eller ändras i rationaliseringssyfte. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras. 
Bebyggelse kan komma att beaktas som väsentligt samhällsintresse.  

Tio procent av byggnationen förväntas tillkomma utanför huvudorterna. En ytterligare 
spridd byggnation bidrar till att splittra upp brukningsenheter och är inte förenlig med 
översiktsplanens riktlinjer. 

Riktlinjer för skyddsavstånd till djurgårdar (Marks kommun 2015) anger att om antalet djur 
är fler än 50 enheter så ska ett avstånd på 200 meter hållas från bostäder, skolor o.d. till 
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stall och gödselanläggning respektive 100 meter till rasthagar där djur varaktigt vistas. 
Avståndet till befintliga lantbruksbyggnader kommer att utredas i detalj i den kommande 
planeringen. Servitut kan inte användas vid ovanstående ändamål. 

Naturskyddsföreningen i Mark 
Tyngdpunkten på att utvecklingen av bebyggelsen skall läggas till länkade noder och då att 
huvudorterna prioriteras för nya bostadsområden är bra och nödvändigt för att nå hållbar-
hetsmålen.  

Jordbruksmark bör inte bebyggas. Flera av förslagen berör ren åkermark: B10, B11, V10-11, 
B31, B40C, V41 och B41. 

Kartan på sidan 126 verkar vara en förväxling av markeringen för ”Riksintresse” och 
”Naturreservat”. 

Konsekvensbeskrivning 

Miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten 

Här görs bedömningen att Surtan (... förbi Hajom och Hjorttorp till Rya) enligt MKN för fisk 
och musselvatten inte kommer att påverkas. Om man tar del av recipientkontrollen från 
2017 ser man att påverkan av kväve är mycket hög och nitriter extremt höga från LIS-
område 12A. Surtan var tidigare starkt påverkad av närsalter, men på senare år har det skett 
en viss förbättring. Nu riskerar den att avbrytas. Därför kan det inte anses att alternativen 
inte påverkar MKN. 

Kartan sid 30. Orange markering för ”Område som översiktligt ej kan klassas som 
tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett. Detaljerad utredning rekommenderas.” 
Markerat område vid Storåns västra strandområde mot Smälteryd bör utökas till att omfatta 
hela utloppet ner till Lygnern. Även området på den östra sidan om Storån bör utredas. 
Strandskyddsprövning för campingen och båtbryggor som finns utmed Storån är ett krav.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Kartan på sidan 126 ses över.  

LIS-område 12A beslutades som underlag till översiktsplanen (2017) och FÖP Mark 
Nordvästs konsekvensbeskrivning behandlar påverkan från föreslagen markanvändning 
jämfört med nollalternativet (2018).  

Kartan på sidan 30 anger Statens Räddningsverks stabilitetskartering från år 2000, men 
generellt utförs regelbundet geotekniska utredningar vid detaljplanering eller större 
anläggningsarbeten. 

Sätila LRF 
Yttrandet gäller områdena Sätila och Ubbhult, men är även aktuella för de andra områdena. 

Enligt Miljöbalken skall åkermark endast tas i anspråk om ingen alternativ mark kan tas i 
anspråk för samhällets funktioner och behov. I dessa områden finns det skogsmark som 
alternativ och vi ser all åkermark som skyddsvärd då den behövs för att lantbruken i 
området skall kunna leva.  

I Sverige har vi ett självförsörjningsmål som är högre än självförsörjningsgraden och då ta 
brukningsbar åkermark i anspråk är fel väg att gå. Ser man det globalt så växer jordens 
befolkning och då behövs all produktiv mark i produktion. 

En stor del av områdena som ritats in ligger i områden som berörs av olika riksintressen. 
På regionnivå ligger många områden i skyddsområden för Storåns dalgång. 

Sätila LRF vill att Sätila ska växa på skogsmark mellan område B07, B01 och B02. Mellan 
Sätila och Hyssna finns det lämpliga områden som det går att planlägga. 
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Områdena kring Björlanda B41 och V41 samt Råryggen B42 och V42 ska med hänvisning 
till ovanstående punkter i sin helhet tas bort. 

Områdena i Sätila som ligger på åkermark B03 och B04 skall ej byggas. Område B03 ligger 
dessutom närmare än 500 meter från djurstallar. 

Områdena i Almered som ligger på åkermark och nära djurstallar B40a och B40b skall ej 
bebyggas.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Boverkets vägledning för hantering av riksintressen används. 

Område B01, B02 och B07. Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 
kommer att utföras. Gränserna för områdena kommer att ses över. 

Gällande skyddsavstånd till djurgårdar, se svar under LRF kommungrupp i Mark, sid 15. 

För att bidra till en hållbar samhällsutbyggnad ska planläggning för bebyggelseutveckling 
ske i anslutning till befintliga tätorter. I Sätila tätort råder många olika intressen på 
nationell och lokal nivå, vilket ger ont om mark för att kunna uppnå befolkningsmålet med 
240 nya bostäder. Därav kan bebyggelse inom område B03 och B04 utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. B40 Almered kan likaså komplettera byggnation i tätorten.  

Västra Marks församling 
Tillstyrker förslaget till FÖP Mark Nordväst för byarna Fotskäl och Hajom.  

Centerpartiet i Sätila 
Centerpartiet delar resonemanget om att Sätila och hela området i FÖP Mark Nordväst är 
attraktivt för många som har sina jobb i Göteborg, Borås och i anslutning till Landvetter 
flygplats. Sätila och Ubbhult är dessutom tillväxtområden med utbyggnad av många nya 
arbetstillfällen. 

Kommunikationer 

Kommunikationer och kollektivtrafiken bör förbättras om Sätila skall vara en bra ort att bo 
i om man pendlar till ovan nämnda platser. Vägarna 1609, 1611, 1612 och 1614 behöver 
förbättras om det skall vara attraktivt att bo i Sätila, så även väg 156 som är kraftigt 
ansträngd och har behov av förbättringar.  

För att få till stånd en bättre och säkrare trafikmiljö, i och till Sätila tätort finns det ett stort 
behov att bygga gång- och cykelvägar. Färdigställande av en GC-väg mellan Sätila och 
Hyssna ligger först på listan. Det behöver byggas en GC-väg från Strömma till Sätila, efter 
Hultavägen till Sätila och efter vägen mot Fjärås till Sätila. En GC-väg i Ubbhult krävs för 
att ge en säker trafikmiljö för barn och ungdomar och andra. Skolbarn skall ha en säker väg 
att gå eller cykla på till skolan, Lygnevi eller andra aktiviteter i Sätila by och Ubbhult. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken från Sätila till Göteborg, Landvetter och till Kungsbacka och Borås 
behöver förbättras. En bra, säker och tät kollektivtrafik är nödvändig för alla som har sitt 
arbete någon annanstans och de som pendlar till Sätila och Ubbhult. Direktbuss till 
Göteborg, för att slippa bussbyte och väntetider innan resenären är i Göteborg eller på väg 
till Sätila. 

Bättre kollektivtrafik mot Kungsbacka och Borås borde också ligga med i planens förslag. 
De senaste åren har hållplatser tagits bort, de som upphört att fungera som busshållplats 
bör snarast åter bli en plats där bussen stannar - det skulle ge ökad service för alla som bor 
i dessa delar av kommunen. 
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Smälteryd 

Det bör vara i Smälteryd som ny bebyggelse kommer att byggas först. Smälteryd har förfallit 
under lång tid och kommunens köp av Smälteryd har gett förhoppningar om att få till stånd 
en ny bebyggelse här och en trevligare och bättre miljö. En idé om hur Smälteryd skall 
användas borde presenteras i FÖP Mark Nordväst. 

Bygg inte på god jordbruksmark 

Många utbyggnadsområden har föreslagits ligga på god åkermark t ex Sätila, Björlanda och 
Råryggen. I FÖP Mark Nordväst skrivs att målsättningen är att skapa ett hållbart samhälle. 
I begreppet hållbart vill vi också räkna in möjligheten att producera mat till en växande 
befolkning i världen. Då är det viktigt och nödvändigt att vårda och bevara den goda 
jordbruksmark vi har. Centerpartiet i Sätila anser att planförslaget ändras så att god 
åkermark inte bebyggs utan placeras på icke jordbruksmark. Det är viktigt att man vid 
förtätning av bebyggelsen tar hänsyn till miljön och de som bor i de aktuella områdena.  

Fler arbetstillfällen till Sätila 

I Sätila bör det planeras för verksamhetsområden där lättare industri kan etablera sig. Det 
finns intresse och det är ett samhälleligt behov av fler arbetsplatser i och i närheten av 
Sätila by. Brandkåren är en viktig trygghet i samhället och för att den skall fungera så krävs 
att det bor tillräckligt mycket folk (dagbefolkning) nära brandstationen som kan vara med 
i deltidsbrandkåren.  

När det gäller att locka nya företag till Mark, anser Centerpartiet att industriområdet i Skene 
Skog skall utvecklas. Det måste göras mer attraktivt, bland annat genom att olika former av 
samhällsservice lokaliseras till området. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

De vägar som nämns är statliga, vilket innebär att Trafikverket (TRV) är ansvarig väghållare. 
Gällande statliga vägar, se samlat svar 1, sid 3 

Borttagning av vissa hållplatser har skett efter kriterierna låg trafiksäkerhet samt mycket 
lågt och obefintligt antal påstigande. Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. 

När det gäller gång-, cykel- och mopedvägar (GCM) så byggs under 2019 en GCM-väg av 
kommunen längs väg 1612 från Sätila mot Hyssna och en GCM-väg i Kråkered är i TRVs 
projekteringsfas. Marks kommuns trafiksäkerhetsplan för GCM-vägar (2017 - 2020) 
rekommenderar framkomlighetsåtgärder på ett antal platser längs väg 1612 i Sätila, med 
prioritet 1. Gällande GCM-vägar se samlat svar 2, sid 3. 

FÖP Mark Nordväst behandlar inte Smälterydsområdet eftersom arbete med ett plan-
program för området pågått parallellt.  

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras, där 
bebyggelse på jordbruksmark kan komma att beaktas som ett väsentligt samhällsintresse. 

Lätta, ej störande verksamheter ingår i begreppet blandad bebyggelse (B-områden). Skene 
skog hör inte geografiskt till planområdet FÖP Mark NV. 

Ett nytt verksamhetsområde föreslås läggas söder om väg 1612 (Hyssnavägen) och Sätila of 
Sweden. 

Miljöpartiet de Gröna i Mark  
Kommunikationer 

Miljöpartiet (MP) vill se ett fullt utbyggt nätverk av GCM-vägar mellan samtliga orter. MP 
anser att skolbarn som är hänvisade till att gå eller cykla till skolor på 70-vägar måste kunna 
göra det säkrare, vilket GCM-vägar inbjuder till. 
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MP önskar att FÖP Mark Nordväst kunnat peka ut fler ridstråk. 

MP anser att det är glädjekalkyler som verkar redovisas i restider kollektivtrafik. MP vill 
att mer rättvisande tidsangivelser redovisas. 

MP vill att tillgänglighet till platser och områden även skall utvecklas till 
tillgänglighetsanpassade natur- och kulturstråk och områden även för funktionsnedsatta. 

Jordbruksmark 

MP menar att texten ”Skogs- och jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och ny 
bebyggelse på jordbruksmark ska motiveras” inte får bli tomma ord. MP ser en utveckling 
som naggar en del på värdefulla markområden. 

Strandskydd 

MP hänvisar till redan inlämnade remissvar i processen med LIS och Översiktsplan för 
Mark. MP uppfattar inte att annan ”landsbygdsutveckling” än bostadsexploatering av 
stränder för att få ”attraktiva boendemiljöer” verkar vara enda syftet. MP var i processen 
med LIS och ÖP mer positiv till LIS-områdena LIS 07A och 07D i Sätila med möjligheten 
att placera campingen på nordvästra sidan av Storån istället. Av FÖP Mark Nordväst kan 
man läsa att campingen i Sätila, som levt på dispenser, skall permanentas där den ligger 
idag. MP motsätter sig detta. 

Vattenförsörjning 

För att inte uppleva torrläggning av vattenstråk och områden (sommaren 2018) menar MP 
att ett effektivt sätt att motverka riskerna är genom strategiskt anläggande av dammar. MP 
menar att det måste gå att underlätta ett miljöarbete för markägare men också att 
kommunen skall vara en uttalat aktiv part i strategiskt dammbyggande. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

De vägar som nämns är statliga, vilket innebär att Trafikverket (TRV) är ansvarig väghållare. 
Gällande statliga vägar, se samlat svar 1, sid 3. Gällande GCM-vägar se samlat svar 2, sid 3. 

Restider med kollektivtrafiken räknades om inför samrådet. Figur 1:4 restidskvoter kom-
mer att justeras.  

Tillgänglighetsperspektivet kommer att tydliggöras i FÖP Mark NV. 

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras. Bebyg-
gelse kan komma att beaktas som väsentligt samhällsintresse.  Se samlat svar 5, sid 3. 

Vid aktualisering av översiktsplanen kommer LIS-områdena att ses över. Se samlat svar 4, 
sid 3. 

FÖP Mark Nordväst behandlar inte området för Smälteryd eftersom ett arbete med planpro-
gram för området pågår. 

I arbetet med FÖP Mark NV har en översvämningsanalys tagits fram som kan användas för 
vidare arbete med strategisk utplacering av dammar. Fördröjning av dagvatten på egen 
fastighet fastställs i arbete med detaljplan. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Hyssna-Sätila socialdemokrater 
Hyssna 

Ett gammalt önskemål om att trafikmässigt koppla samman Locköområdet med Hyssna 
handel och kollektivtrafiken är inte tillgodosett i föreliggande förslag.  

Som verksamhetsområde skall i första hand Skene Skog byggas ut. Ny byggnation bör följa 
den antagna principen om bevarande av åkermark. 

Sätila 

Förslaget bedöms positivt som helhet. Sätila expanderar och för en fortsatt hållbar 
expansion är det nödvändigt att: Tillgängligheten måste förbättras genom utbyggnad av 
Björlandavägen. Detta möjliggör, en helt nödvändig utbyggnad av kollektivtrafiken mot 
Göteborg. GCM-väg Sätila centrum - Strömma som en första etapp. Framtida kollektivtrafik 
Strömma, Hulta, Ubbhult, Hägnen. 

Strategiska markinköp med inriktning på framtiden är viktig för att uppehålla kvalitet på 
livsmiljöerna i framtiden. En ensidig ”förtätning” är en urban trend som inte är förenlig 
med vår ”produkt” lantlig idyll (ett stenkast från storstaden). Detta utesluter också fortsatt 
planering av oproportionerligt höga punkthus i etablerade miljöer. 

Blandad bebyggelse, område B03, inkräktar, i synnerhet visuellt, på Sätilas största 
sammanhållna jordbruk. Låt denna vy överleva. 

Sätila har sedan gammalt en campingplats med tillfälligt bygglov. Eftersom nuvarande 
lokalisering är undermålig, bl a med tanke på att stor del av marken översvämmas vid 
högvatten, förutsätter vi att ny plats anvisas i samband med planering av Smälteryds-
området.  

En återvinningsstation med god tillgänglighet är ett måste för en progressiv by. 

Ubbhult 

Ubbhult har en mycket aktiv bygdeförening/byalag och här finns kunskap att inhämta. Vid 
möte med Bygg- och miljökontoret 2018-12-12 framkom att 1. Lokalbefolkningen betraktar 
Ubbhult som en 10 km lång enhet med ett flertal ”byar i byn”, medan Ubbhult har 
definierats om enbart Kråkered av förvaltningen. 2. ”Förtätning” är ett urbant begrepp som 
i den aktuella miljön bör ersättas med ”Varsam förvaltning och utveckling av ett kulturarv”. 

Ett fortsatt samarbete mellan lokalföreningen, förvaltningen och politiken rekommenderas.  

Utanför huvudorterna 

Mellan Almered och Brandskog område 40 b, c, d och e: Stor hänsyn måste visas omgivan-
de natur och kulturmiljö. 

Björlanda Här blir det uppenbart att jordbruksmark inte betraktas som en resurs. Det borde 
vara självklart att kriterium nr 4, om ett ”livskraftigt jordbruk” helt bryter mot verkligheten 
att livskraftigt jordbruk med tiden kräver större, inte mindre, sammanhängande arealer. En 
bebyggd åker är för alltid förlorad.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Skene Skog hör inte geografiskt till planområdet FÖP Mark NV. 

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras. 
Bebyggelse kan komma att beaktas som väsentligt samhällsintresse.  

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 i sammanfattningen, sid 3. 

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3 i sammanfattningen, sid 3. 
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Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 i sammanfattningen, sid 3. 

FÖP Mark Nordväst har inte behandlat campingområdet då det ingår i det planprogram 
som tagits fram för Smälteryd. 

Sätila: Det finns en plats föreslagen för en återvinningsstation. 

Ubbhult: Förslaget om ”flera byar i byn” beaktas och vi ser på hur det kan appliceras i 
fördjupningen. Planprogrammet (2016) berör endast Kråkered. 

Utanför huvudorterna: Av hänsyn till natur- och kulturmiljön ges förslag på koncentration 
av bebyggelsen, för att undvika en rad tillkommande småhus enbart längs 
överföringsledningen mellan Almered och Brandskog. Gällande ny bebyggelse på 
jordbruksmark se samlat svar 5, sid 3. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Kommunala nämnder och bolag 
Barn- och utbildningsnämnden 
Den fördjupade översiktsplanen ger vid handen att Mark Nordväst är den del av kommunen 
som fram till år 2030 kommer att växa mest. Antal personer i ålder 1 - 16 år påverkar den 
verksamhet som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Den stora variationen i antal 
personer i de två scenarierna samt osäkerhet var byggnation kommer att ske gör det svårt 
att i god tid planera för förskole- och skolplatser. Här krävs att utvecklingen följs noga och 
att startsträckan för att sätta igång nya investeringsprojekt är så kort som möjligt. 
Detaljplaner bör kunna tas fram i förväg så igångsättning kan ske snabbt. Lokalresursplanen 
måste vara ett levande dokument. 

Den fördjupade översiktsplanen har tagit tillvara tankar och synpunkter från barn- och 
utbildningsnämndens lokalutredning vilket är positivt. 

Både översiktligt och i de mer detaljerade beskrivningarna av varje bostadsområde finns 
förskoleplanering med när det gäller Sätila. I Hyssna föreslås (sid 55) att en ny förskola 
byggs och att en utbyggnad av skolan sker. 

På sidan 113 i samrådshandlingarna framförs en del rekommendationer i infrastrukturen. 
Nedanstående punkter ser barn- och utbildningsnämnden som särskilt väsentliga. 

• Största delen av tillkommande bebyggelse bör lokaliseras inom 800 meter från en 
kollektivtrafikhållplats. 

• Verka för att etablera kollektivtrafik till Landvetter Airport. 

• Verka för att det i huvudorterna ska gå att ta sig fram i ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät, även till hållplatser för kollektivtrafik. 

• Avsätt mark för nya förskoleplatser i Sätila, Hyssna och Ubbhult samt möjliggör 
ombyggnad till ändamålsenliga lokaler. 

• Möjligheten att bygga ut grundskolan i Hyssna är under utredning. 

Barn- och utbildningsnämnden ser det som viktigt att ny bebyggelse sker så befintlig 
kollektivtrafik kan nyttjas. Det kan innebära en förenkling av skolskjutsorganisationen och 
inte det motsatta även vid en befolkningstillväxt. Det är angeläget att gång- och cykelnätet 
utvecklas så barn- och ungdomar säkert kan ta sig till skola, arbete och 
fritidssysselsättningar. De förstudier som pågår över förskole- och skollokaler i område 
Nordväst bör ha ett helhetsperspektiv så behoven kan mötas på ett så kvalitativt och 
ekonomiskt sätt som möjligt. För ungdomar i kommunen medför en kollektivtrafik till 
Landvetters flygplats en ökad möjlighet till praktik och arbete. 

Förslaget innehåller beskrivningar av vägnätet som externa och interna länkar mellan orter. 
Den väg som barn- och utbildningsförvaltningen får mest synpunkter vad gäller trafik-
säkerhet är vägen mellan Fotskäl och Sätila. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

FÖP Mark NV är ett verktyg för att styra och kunna förutse hur stor befolkningstillväxten 
förväntas bli, var byggnationen kommer att ske och därav var ny samhällsservice som t ex 
förskoleplatser behövs. 

Samhällsutvecklingsenheten beaktar Barn- och utbildningsnämndens betonande av att 
bebyggelse bör lokaliseras inom 800 meter från kollektivtrafikhållplats. 

Samhällsutvecklingsenheten emotser ett större samarbete med ansvariga förvaltningar, för 
att åstadkomma en gemensam samhällsbyggnadsprocess. 

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3 i sammanfattningen, sid 3. 
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Väg 1613 mellan Fotskäl och Sätila är en av två vägar som kommunen lyft fram till 
Boråsregionen för prioritering inom potten för det mindre vägnätet år 2020 – 2024. 

Övriga synpunkter noteras. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Likt andra planeringsområden och utredningar är det viktigt att man tar tillvara de 
kulturhistoriska värden som kan finnas inom det utpekade området. 

Kultur och fritidsnämndens beslut: 

1. Utredning ska beakta och inkludera konsekvensanalys kring bostadsbyggande vad gäller 
grönytor, rekreationsområden, motions- och lekområden samt uppförande av eventuella 
fritidsanläggningar. 

2. Utredning ska beakta och inkludera konsekvensanalys kring stråk vad gäller GCM-vägar 
i orterna och mellan orterna. 

3. Utredning ska beakta och inkludera konsekvensanalys kring ridstråk.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Utgångspunkten är att de kulturhistoriska värdena ger mervärden till tätorter och nya 
bebyggelseområden. 

1. Konsekvensanalysen ”Konsekvensbeskrivning” tillhör samrådshandlingen 2018-11-05.  

Fördjupningen anger Boverkets riktlinjer med rekommendationen max 300 meter till 
närmaste grönområden. Den bostadsnära naturen kommer att markeras i kartorna över 
tätorterna och kan komma att inkludera lekplats om det saknas inom 500 meter från 
bebyggelsen.  

2. Trafiksäkerhetsplan för GCM-vägar (KF 2017-06-15 §86) hanterar prioriteringen inom 
tätorterna längs kommunala vägar. FÖP Mark NV föreslår vissa strategiska sträckningar 
utanför tätorterna, längs de utpekade länkstråken. Länkstråken och övriga vägar mellan och 
genom orterna är statliga och Trafikverket är ansvarig väghållare. Se samlat svar 1, sid 3. 

3. FÖP Mark NV behandlar inte ridstråk, men samhällsutvecklingsenheten kan vara 
samrådspart. 

Miljönämnden 
Miljönämndens uppdrag är att bevaka miljöintressena i samhällsutvecklingen för att bidra 
till en långsiktig hållbarhet. Det innebär att skydd av vatten, natur och en hälsosam 
livsmiljö för både kommuninvånarna och den biologiska mångfalden måste gå hand i hand 
med samhällsutvecklingen och i nödvändiga fall även ha förtur före kanske mer kortsiktiga 
exploaterings och ekonomiska intressen. Mark och vatten måste alltid användas till de 
ändamål de är mest lämpade för, i synnerhet om platsen genererar viktiga ekosystem-
tjänster som inte kan erbjudas på någon alternativ lokalisering.  

FÖP Mark Nordväst är generellt ett bra och väl genomarbetat arbete som har beaktat 
miljöförutsättningarna för utveckling av Sätila, Hyssna, Ubbhult, Fotskäl och Hajom på ett 
så bra sätt som möjligt. Det är dock svårt att bygga ut samhällen med utgångspunkt från 
befintliga, lantligt belägna småorter i omgivande kulturlandskap, utan att krocka med de 
höga värdena i omgivningarna, som uppstått under generationers hävd. Det kan vara 
nödvändigt att söka alternativa lokaliseringar för utbyggnad av orterna och kanske ibland 
skapa nytt centrum. 

Intentioner och riktlinjer i översiktsplanen som är satta för att möjliggöra en miljömässigt 
långsiktigt hållbar utveckling följs till stor del. Redogörelsen för planeringsförutsätt-
ningarna, strukturbilden och utvecklingsstrategin i nordvästra Mark tydliggör på ett trovär-
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digt sätt hur utvecklingsbehovet ser ut. De flesta miljöaspekter har beaktats, även om vissa 
intressen kanske tonats ned ibland för att bättre underbygga föreslagna områdens 
lämplighet för exploatering. 

Miljöfarliga verksamheter 

Verksamhetsområden bör lokaliseras närmast vägar och trafikleder för att bidra till minskat 
buller och korta transporter. Verksamhetsområden bör inte lokaliseras nära vatten. 

Lantbruk 

Lantbruksverksamheter är inte flyttbara. Jordbruk är en arbetsintensiv verksamhet som 
pågår året om alla dagar i veckan. Olägenheter som kan uppkomma i verksamheten är 
buller (från maskiner, transporter, fläktar, djur) och lukt (djur, gödsel, stallar, foder). Vid 
klagomål kan krav komma att ställas på verksamhetsutövaren.  

Ett skyddsavstånd på 200 meter krävs mellan bostäder och lantbruk för att minimera 
olägenheter. Miljönämnden avstyrker därför bebyggelseområden som föreslås för nära ett 
aktivt lantbruk. Ett alternativ är att hellre lokalisera verksamheter på dessa områden. 

Hästgårdar 

Syftet med Riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder, Marks kommun, 
2015, är i första hand att säkerställa befintlig djurhållning från inskränkande krav. Men 
hästgårdarnas utveckling kan också påverka de boendes närmiljö och rekreations-
möjligheter. 

För att kunna bedöma om man i FÖP Nordväst håller sig inom respektavstånden för 
djurhållning behöver det framgå hur många djurenheter som finns på hästgårdarna. Kan 
man inte hålla sig inom respektavstånden finns risk för negativ påverkan på människors 
hälsa varpå lokaliseringen av antingen hästgården eller utvecklingsområdet bör flyttas. 

Jordbruksmark 

De utpekade nya bostadsområdena i FÖP Nordväst utgör sammanlagt 74 hektar. Av dessa 
är 25 hektar (34 %) jordbruksmark.  

Verksamhetsområden utgör 15 hektar varav drygt 6 hektar är jordbruksmark (42 %). I varje 
fokusområde finns en avvägning som i samtliga fall leder till slutsatsen att det finns skäl 
att exploatera på jordbruksmarken. Detta förfarande visar på risken att göra en avvägning i 
liten skala, inom små områden. 

Enligt miljönämndens bedömning är det inte förenligt med riktlinjerna i ÖP eller de lokala 
miljömålen att ianspråkta 31 hektar jordbruksmark för exploateringsändamål utan en 
konsekvensbeskrivning med nollalternativ och lokaliseringsalternativ. Nämnden avstyrker 
därför i nuläget de fokusområden som omfattas av jordbruksmark. Markens förmåga till 
livsmedelsproduktion är en synnerligen viktig ekosystemtjänst. Den lämpligaste använd-
ning av jordbruksmark torde i första hand vara livsmedelsproduktion, men viss byggnation 
på jordbruksmark kan naturligtvis bli nödvändig. 

Vattenskyddsområden 

Det är den fysiska planeringen som tillsammans med vattenskyddsområdenas skyddsföre-
skrifter ska ge vattenskyddsområdet det skydd som är nödvändigt. 

I FÖP Nordväst är endast vattenskyddsområdet för Hyssna utritat. Följaktligen saknas 
vattenskyddsområdena i Sätila och Hajom i FÖP:en. 

För att få schakta i ett vattenskyddsområdes primära och sekundära zon krävs tillstånd av 
miljönämnden. Miljönämnden anser att det är olämpligt med ny bebyggelse i både primär 
och sekundär skyddszon inom vattenskyddsområden.  
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Avrinning och dagvattenhantering 

Det är viktigt att avsätta mark inom alla kommande detaljplaneområden för att omhänderta 
dagvatten och ökande nederbörd på plats. 

Buller 

I de flesta utvecklingsområden där det finns risk för bullerolägenhet har FÖP Nordväst 
bedömt om bullerutredning behövs eller inte. Miljönämnden instämmer i de flesta fall i 
den bedömning som gjorts. Risken för bullerolägenhet vid alla utvecklingsområden som 
ligger inom markeringen för vägbuller kommenteras däremot inte. Detta behöver komplet-
teras i FÖP Nordväst. 

FÖP Nordväst bör ta ställning till hur man ska förhålla sig till utvecklingsområdena, om de 
trots tekniska åtgärder fortfarande riskerar överstiga riktvärdena som ges i Förordning 
(2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Miljönämnden bedömer att det inte är 
lämpligt att bygga bostadshus på platser där riktvärdena överskrids trots tekniska åtgärder. 

Radon 

I FÖP Nordväst finns en generell text om radon sid 143 - 145 där man skriver att ytterligare 
undersökningar kan bli aktuella för områdena inom normal- och högradonmark. Inga 
instruktioner ges för när behovet av mätning finns. I många av fokusområdena saknas 
underlag för bedömning av markradon.  

Lukter 

Flera av utvecklingsområdena ligger på eller intill jordbruksmark, men resonemang gällan-
de lukter från gödsel saknas i FÖP Nordväst. 

Naturvärden 

FÖP Nordväst har få konfliktpunkter med enskilda höga naturvärden såsom värdefulla 
biotoper, skyddsvärda arter och ekologiska strukturer. Dessa frågor blir mer aktuella i 
senare detaljplaneskeden. I och med utpekandet av särskilt lämpliga utvecklingsytor utgår 
miljönämnden från att andra ytor har låg prioritering för exploatering och att man i första 
hand hänvisar tillkommande byggnation till föreslagna fokusområden. 

Ekosystemtjänster 

I de fall ett markområde producerar en värdefull och oersättlig ekosystemtjänst, bör detta 
ha prioritet framför annan markanvändning. Ekosystemtjänsterna behöver värderas i 
planeringsskedet, innan man fattar beslut om mark- och vattenanvändning.  

Stråk för biologisk infrastruktur 

Många av de föreslagna bebyggelseområdena fyller luckor i bebyggelsestrukturen i 
tätorterna. Det är ofta i dessa ”luckor” som växter och djur lever nära tätorterna har sina 
huvudsakliga uppehållsområden och spridningsvägar. Redan på ett tidigt stadium krävs 
att man avsätter tillräckligt med gröna ytor för den biologiska infrastrukturen genom 
tätorterna.  

Trafik och förbifarter 

I takt med att tätorter utvidgas hamnar vägar och trafikleder så småningom i centrum med 
påföljande buller-, luft- och riskproblem. I ett tidigt FÖP-skede kan man beakta detta och 
antingen redan nu rita in var förbifarter för trafikflöden ska gå eller placera tillkommande 
bebyggelseytor så att befintliga trafikleder förblir förbifarter runt bebyggelsen.  
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Fokusområden 

SÄTILA 

I Sätila finns anledning att omlokalisera miljöfarliga verksamheter till verksamhets-
områden och använda ytorna till bostäder eller servicefunktioner. Sätila kan endast växa 
åt nordost om man vill undvika konflikter med Lygnern, Storåns dalgång, jordbruksmar-
ken, trafikleden, vattenskyddsområdet, vattenavrinningen, strandskyddet och erosions-
risken. 

HYSSNA 

Hyssna är svårt att utveckla i sitt nuvarande läge utan att komma i konflikt med 
jordbruksmark, trafikbuller, vattenskyddsområdet eller Surtans höga naturvärde. Kanske 
det nya samhället ska utvecklas på höjderna i nordväst eller sydost istället, och det 
befintliga Hyssna förbli en glesare kultur- och jordbruksbygd? Surtans betydelse som grönt 
stråk genom Hyssna för rekreation, hydrologisk funktion, naturvärde, biologisk infrastruk-
tur och landskapsbild måste säkras. 

UBBHULT 

Befintligt planprogram för Ubbhult (2016-10-05), som omfattar 150 - 200 nya bostäder, är 
mycket bra och har verkligen utformats för minsta möjliga miljöpåverkan på landskaps-
värdena på Ubbhultsdrumlinen. De riktlinjer för bebyggelse utanför utpekade nya områden 
som finns i planprogrammet bör läggas till även i FÖP Nordväst.  

FOTSKÄL 

I Fotskäl finns flera industrier mitt i byn, som försvårar utvecklingen av nya bostäder. Det 
kan bli aktuellt med omlokalisering av verksamheter ifall planerna ska gå att förverkliga. 

HAJOM 

Två av tre föreslagna utbyggnadsområden ligger inom skyddszon för vattentäkt, och är 
därmed enligt Miljönämnden olämpliga för byggnation. 

Miljönämndens synpunkter i sammandrag 

Verksamhetsområden bör lokaliseras närmast vägar och trafikleder för att bidra till minskat 
buller och korta transporter. 

Verksamhetsområden bör inte lokaliseras nära vatten. 

För att underlätta samexistensen kan bygglovsplikt för ekonomibyggnader införas i 
områden där hästgårdar finns nära bostadsområden. 

Det behöver framgå hur många djurenheter som finns på hästgårdarna i anslutning till 
bebyggelseområdena.  

Det är inte förenligt med riktlinjerna i ÖP eller de lokala miljömålen att ianspråkta 31 hektar 
jordbruksmark för exploateringsändamål utan en ordentlig konsekvensbeskrivning med 
nollalternativ och lokaliseringsalternativ. 

Den lämpligaste användning av jordbruksmark torde i första hand vara livsmedels-
produktion, men viss byggnation på jordbruksmark kan naturligtvis bli nödvändig. 

Det är olämpligt med ny bebyggelse i sekundär skyddszon inom vattenskyddsområden och 
mycket olämpligt med ny bebyggelse i primär skyddszon inom vattenskyddsområden. 

Det är viktigt att avsätta tillräckligt med mark inom alla kommande detaljplaneområden för 
att omhänderta dagvatten och ökande nederbörd på plats, gärna ytligt och med en tillräck-
ligt lång fördröjningstid som utjämnar flöden och håller en kontinuerlig fuktighet. 
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Risken för bullerolägenhet vid alla utvecklingsområden som ligger inom markeringen för 
vägbuller behöver kompletteras i FÖP Nordväst. 

FÖP Nordväst bör ta ställning till hur man ska förhålla sig till utvecklingsområdena, om de 
trots tekniska åtgärder fortfarande riskerar överstiga riktvärdena om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Miljönämnden bedömer att det inte är lämpligt att bygga bostadshus på 
platser där riktvärdena överskrids trots tekniska åtgärder. 

Resonemang gällande lukter från gödsel saknas i FÖP Nordväst. 

I och med utpekandet av lämpliga utvecklingsytor utgår miljönämnden från att andra ytor 
har låg prioritering för exploatering och att man i första hand hänvisar till föreslagna 
fokusområden. 

Redan på ett tidigt stadium krävs att man avsätter tillräckligt med gröna ytor för den 
biologiska infrastrukturen genom tätorterna. 

I de fall ett visst markområde producerar en värdefull och oersättlig ekosystemtjänst bör 
detta ha prioritet framför all annan markanvändning. 

Ekosystemtjänsterna behöver värderas i planeringsskedet, innan man fattar beslut om 
mark- och vattenanvändning. 

Redan i en FÖP bör man rita in var framtida förbifarter för trafikflöden ska gå utanför 
tätorterna eller placera tillkommande bebyggelseytor så att befintliga trafikleder förblir 
förbifarter runt bebyggelsen. 

I Sätila finns anledning att omlokalisera miljöfarliga verksamheter till verksamhetsom-
råden och använda ytorna till bostäder eller servicefunktioner. 

Sätila Sand används lämpligen för rekreationsändamål utan byggnationer och för 
vattenrening. 

Smälteryd är både i sitt läge och med sina markförutsättningar en lämpligare plats för 
camping och rekreation än för bostadsbebyggelse. 

Surtans betydelse som grönt stråk genom Hyssna för rekreation, hydrologisk funktion, 
naturvärde, biologisk infrastruktur och landskapsbild måste säkras genom att ytor av 
tillräcklig storlek och kvalitet närmast Surtan undantas från all bebyggelse. 

De riktlinjer för bebyggelse utanför utpekade nya områden som finns i planprogrammet för 
Ubbhult bör läggas till även i FÖP Nordväst. 

För hela fokusområdet Ubbhult saknas beräkningar om markradonhalter. 

 
Miljönämndens sammanfattning av miljöaspekter i fokusområden 

SÄTILA 

B01Sätila   Tillstyrker Flytt av industri? Ytor för biologisk infrastruktur krävs. 

B02 Sätila    Tillstyrker Flytt eller skyddsåtgärder för industri. 

B03 Sätila   Avstyrker Lantbruk och jordbruksmark. 

B04 Sätila   Avstyrker Jordbruksmark. 

B05 Sätila   Avstyrker Skyddszon för vattentäkt. 

B06 Sätila   Avstyrker Skyddszon för vattentäkt. 

B07 Sätila   Tillstyrker Hästgård. 
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HYSSNA 

B10 Hyssna   Avstyrker Skyddszon för vattentäkt. Jordbruksmark. 

B11 Hyssna   Avstyrker Skyddszon för vattentäkt. Jordbruksmark. 

B12 Hyssna   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. 

B13 Hyssna   Tillstyrker Del av området OK. Jordbruksmark. Trafikbuller. 

B14 Hyssna   Tillstyrker Trafikbuller. 

B15 Hyssna   Avstyrker Jordbruksmark. Trafikbuller. 

Vl0 Hyssna   Avstyrker Jordbruksmark. 

V11 Hyssna   Avstyrker Jordbruksmark. 

UBBHULT 

B1 Ubbhult   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. 

B2 Ubbhult   Tillstyrker   

B3-B5 Ubbhult Tillstyrker 

B6 Ubbhult   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. 

B7-B8 Ubbhult Tillstyrker   

B9 Ubbhult (före 2030) Tillstyrker   

B9 Ubbhult (efter 2030) Tillstyrker   

B10-B13 Ubbhult Tillstyrker   

V1 Ubbhult   Tillstyrker 

C1-C2 Ubbhult Tillstyrker   

S1 Ubbhult   Tillstyrker   

FOTSKÄL 

B20 Fotskäl   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. 

B21 Fotskäl   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. 

B22 Fotskäl   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. Hästgård. Trafikbuller. 

B23 Fotskäl   Tillstyrker Miljöfarlig verksamhet. 

B24 Fotskäl   Tillstyrker Hästgård. 

V20 Fotskäl   Tillstyrker  

HAJOM 

B30 Hajom   Tillstyrker Trafikbuller. 

B31 Hajom   Avstyrker Skyddszon för vattentäkt. Jordbruksmark. 

B32 Haiom   Avstyrker Skyddszon för vattentäkt. 

MELLAN ALMERED OCH BRANDSKOG 

B40a Almered-Brandskog Tillstyrker Lövskog. Hästgård. 

B40b Almered-Brandskog Avstyrker Jordbruksmark. 

B40c Almered- Brandskog Avstyrker Lövskog och jordbruksmark. 

B40d Almered-Brandskog Avstyrker Jordbruksmark. Hästgård. 
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B40e Almered- Brandskog Tillstyrker Delvis jordbruksmark. Hästgård. 

BJÖRLANDA 

B41 Björlanda  Avstyrker Jordbruksmark. Trafikbuller. 

V41 Björlanda Avstyrker Jordbruksmark. 

RÅRYGGEN 

B42 Råryggen  Avstyrker Jordbruksmark. 

V42 Råryggen  Avstyrker Jordbruksmark. 
 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Tillägg till texten görs om verksamheters placering, risken för bullerolägenhet inom marke-
ringen för vägbuller, risken för olägenheter från lukter samt riktlinjer för bebyggelse i 
Ubbhult utanför de i planprogrammet utpekade områdena. 

Redovisningen av vattenskyddsområden och markradonhalter ses över. 

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras, där 
bebyggelsen kan komma att beaktas som ett väsentligt samhällsintresse. 

Det är viktigt att beakta att ekosystemtjänster delas in i de fyra kategorierna stödjande, 
reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster, vilka alla är delar i ett samspel 
vid en samhällsbyggnadsprocess. Miljönämnden refererar till de stödjande, försörjande och 
reglerande kategorierna, medan de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna kan bli 
av avgörande vikt om bebyggelse behöver tillkomma som ett väsentligt samhällsintresse. 
Ekosystemtjänster uppmärksammas på en översiktlig nivå i FÖP Mark Nordväst, men 
rekommendationen är att en värdering utförs i inledningen av detaljplaneskedet. 

FÖP Mark Nordväst kommer att kompletteras med gröna strukturer som är viktiga att 
bevara, dock fastställs gränserna för strukturen först i detaljplan. 

Vi har tagit del av siffrorna för antalet djurenheter vid hästgårdar från Miljöenheten. 

En gemensam uppdragsformulering från Samhällsbyggnads- och Teknik- och serviceför-
valtningen om en tematisk översiktsplan för kommunens vattenskyddsområden med 
rekommendationer för eventuellt tillkommande bebyggelse är under framtagande för 
politisk beredning. 

Hyssnas vattentäkt och skyddsområden gränsar till väg 156 med risk för utsläpp från farligt 
godstransporter. SUE har fört en dialog med TSF om ett eventuellt ianspråktagande av 
Hyssna vattenskyddsområde för bebyggelse vid planerad nedläggning av vattentäkten 
202X. Kommunens strategiska vattenförsörjningsplan visar även på andra vattenmagasin i 
närheten av Hyssna som skulle kunna användas till framtida vattenförsörjning.  

Byggnation väster om väg 156 i Hyssna har undvikits delvis för att minska bullerpåverkan 
på framtida bebyggelse. I övrigt har det inte varit aktuellt att diskutera framtida förbifarter 
inom fördjupningens geografiska område.  

Enligt de i översiktsplanen beslutade LIS-områdena 05A och 05B ska bebyggelse hållas 
minst 50 meter från Surtan. 

Med hjälp av översvämningsanalysen för Sätila och Hyssna kan FÖPen översiktligt 
rekommendera lämpliga platser för dagvattenhantering. 

FÖP Mark Nordväst behandlar inte området för Smälteryd eftersom ett arbete med planpro-
gram för området pågår. 
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Vid aktualisering av översiktsplanen kommer LIS-områdena att ses över. Se samlat svar 4, 
sid 3. 

Övriga synpunkter noteras. 

Teknik- och servicenämnden 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) har studerat förslaget i de delar som berör teknik- 
och servicenämndens (TSN) ansvarsområden och ser positivt på utvecklingen som kan 
möjliggöras tack vare FÖP:en. 

På sid 27 under rubriken Infrastruktur, Länkstråk, har man skrivit väg 1611, där det 
korrekta är väg 1609.  

På sid 33 under rubriken GCM-nätverk skriver man att avskilda GC-vägnät bör finnas längs 
kommunala huvudvägar. Eftersom Marks kommun inte ansvarar för några huvudvägar i 
nordväst så är det bara Trafikverket som har rådighet att besluta om sådant. 

Tillägg bör göras till texten om Hyssna centrum (B12 Centrum, sid 60) att utreda en 
lämpligare plats för en återvinningsstation. 

Texten om Fotskäl och GC-väg genom centrum (sid 75) kan kompletteras med att det i dag 
finns en belyst gångstig mellan Palmgrens väg och Tistelvägen för bättre säkerhet mellan 
bostäder och skola/äldreboende. 

På sid 113 i rutan Rekommendationer en allsidig infrastruktur kan tilläggas att Hjorttorp 
pendelparkering byggs ut under 2019 och Hyssna pendelparkering byggs ut 2018. 

Under rubriken Utveckling av teknisk infrastruktur, Vatten- och avloppsförsörjning (sid 
121), bör det klargöras i första meningen i andra stycket att nedläggning av VA-verk i Sätila 
endast berör avloppsreningsverket. Sätila vattenverk kommer fortfarande finnas kvar som 
reservvattentäkt. I det sjätte stycken under samma rubrik kan man lägga till vilka områden 
som faktiskt har vattenskyddsområden, det vill säga Sätila och Hyssna. 

Underrubriken Dagvatten på samma sida bör kompletteras med att verksamhetsområde för 
dagvatten finns i Sätila, Hyssna, Fotskäl, Hajom och Ubbhult. 

På sidan 122 i det näst sista stycket, vill vi att man lägger till att TSN antagit en ambition 
om att tillhandahålla lekplats på kommunal mark i detaljplanelagt område med som mest 
500 meters radieavstånd. Det finns inte fem utan fyra offentliga lekplatser i Sätila i dag. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 i sammanfattningen, sid 3. 

Texten på sidan 75 kompletteras med att det idag finns en belyst gångstig mellan Palmgrens 
väg och Tistelvägen i Fotskäl. 

Texten om pendelparkering på sid 119 justeras. 

Texten sid 121, första meningen i andra stycket justeras till: Nedläggning av VA-verk i 
Sätila endast berör avloppsreningsvetet. Sätila vattenverk kommer fortfarande finnas kvar 
som reservvattentäkt. Även sjätte stycket under samma rubrik: lägg till att Hyssna och 
Sätila har vattenskyddsområden. 

Texten sid 122, näst sista tycket kompletteras med: TSN har antagit en ambition om att 
tillhandahålla lekplats på kommunal mark i detaljplanelagt område med som mest 500 m 
radieavstånd. Det finns fyra offentliga lekplatser i Sätila. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Kommunala funktionshinderrådet  
Kommunala funktionshinderrådet har inte möjlighet att behandla något remissvar till den 
7 januari, men det står föreningarna fritt att lämna egna synpunkter. 

Marks Bostads AB 
Marks Bostads AB ställer sig positiva till utformningen av FÖP Mark NV och önskar lämna 
följande synpunkter: 

• Att Hyssna område B10 Locköfallsvägen utökas att även omfatta större del av Lockö 1:2 
samt del av Lockö 1:19. Marks Bostads AB är intresserad av att bebygga denna mark, vilken 
i huvudsak är kommunägd. Skredrisk och LIS synpunkter från Länsstyrelsen beaktas. 
Förhoppningar om att ytor frigörs för byggnation i området efterhand reningsverk och 
vattentäkt avvecklas och ny överföringsledning kommer på plats. 

• Utifrån vår framtida planerade byggnation och utveckling av NV i allmänhet och Sätila i 
synnerhet, instämmer vi helt i vikten av att skapa en hållbar fungerande infrastruktur för 
området. Önskvärt att kommunikation mot Göteborg och Landvetter Airport säkerställs 
såväl med en attraktiv kollektivtrafik som en effektiv, trygg och säker väg för biltrafik. Vägar 
inom området såsom Sätila - Björlanda stärks samt att gång- och cykelvägsnät utvecklas. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Område B10 kommer utredas om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4, där 
utbredningen kan komma att förändras och bebyggelsen eventuellt att beaktas som ett 
väsentligt samhällsintresse. Gällande bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 sid 3. 

Inom LIS-område 05B ska bebyggelse hållas minst 50 meter från Surtan. 

Gällande statliga vägar se samlat svar 1, GCM-vägar samlat svar 2 och kollektivtrafik samlat 
svar 3, i sammanfattningen sid 3.  
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Berörda kommuner 
Bollebygds kommun 
Bollebygds kommun har tagit del av samrådshandlingen för FÖP Mark Nordväst. 
Bollebygds kommun ställer sig positiv till samrådsförslaget. 

Den föreslagna utbyggnaden av blandad bebyggelse i planen för FÖP Mark Nordväst 
påverkar inte det utpekade opåverkade området som gränsar kommunerna. Planen följer 
även rekommendationerna i Marks gällande översiktsplan. Bollebygds kommun ser 
positivt på att Marks kommun månar om att bevara det utpekade opåverkade området. Det 
är av vikt med en mellankommunal samverkan i frågor/planering som berör rekreation, 
natur-, grön- och vattenfrågor. Bollebygds kommun ser ett behov av en fortsatt mellan-
kommunal samverkan med Marks kommun för att bevara detta område. 

Bollebygds kommun anser att utvecklingen för de utmaningar som präglar kommunernas 
delade transportsamband tydligt och genomgående redogörs för i planen. Det är positivt att 
väg 1627 lyfts som en viktig extern länk för fördjupningsområdet. Den fördjupade 
översiktsplanen hänvisar även till utvecklingsplanen som tagits fram inom BoHäM-
samarbetet, där vägen är utpekad som ett viktigt stråk, där åtgärder behövs för ökad 
framkomlighet. Bollebygds kommun ser det som fördelaktigt att en åtgärdsplan för vägen 
upprättas samt förbättringar eller åtgärder som tros kunna leda till positiva konsekvenser 
för pendlingen inom till/från Marks kommun och till andra kommuner. Det kan underlätta 
för arbetsdelning och även öka det kollektiva resandet på sikt. 

Utöver vad som tidigare framförts anser Bollebygds kommun att den fördjupade över-
siktsplanen förankrar den egna kommunens fördjupningsområde i relation till omkring-
liggande kommuner och till regionen som helhet. Planen förmedlar en vilja av att utveckla 
regionala samband, attraktiv kollektivtrafik och att dra nytta av arbetsmarknaden inom hela 
regionen. I planen lyfts även mellankommunala intressen såsom delregionala nätverket 
Stråket Göteborg-Borås 2035 där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Härryda, Mölndal 
och Göteborgs kommuner samverkar och tagit fram en gemensam målbild för stråket. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Samhällsutvecklingsenheten emotser ett fortsatt samarbete i de mellankommunala 
frågorna. Trafikverket planerar broåtgärder på väg 1627 år 2020 - 2021, vilket efter utfört 
arbete kommer att förbättra resandet mellan kommunerna. 

 
Borås stad 

Borås stad bedömer att planförslaget inte medför någon betydande påverkan vid 
kommungränsen och avstår från att yttra sig över planen. 

Härryda kommun 
Härryda kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och skickar nedanstående 
synpunkter. Härryda kommun anser det angeläget att gemensamt verka för att väg 156 har 
en tillfredsställande kapacitet och utformning så att samtliga boende i stråket erbjuds 
trafiksäkra och attraktiva resmöjligheter. En attraktiv kollektivtrafikförsörjning av stråket 
är nödvändig och kommunen vill framhålla vikten av Källarbacken som en gemensam 
knutpunkt. 

I Härryda kommuns gällande översiktsplan, ÖP 2012, finns ett utpekat utvecklingsområde 
för verksamheter i anslutning till Råryggen. Det är viktigt att eventuell byggnation av 
Råryggen inte försvårar för dess utveckling. Utvecklingen av Råryggen skulle i princip bli 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖP MARK NORDVÄST 2019-08-27    KS 2013-389 212 
 

33 
 

en utökning av Hällingsjö tätort. Härryda kommuns utpekade verksamhetsområde kan i 
viss mån bli en barriär mellan Råryggen och befintliga bostäder i Hällingsjö. 

Vid en framtida planering är det viktigt att Marks kommun har en plan för hur GC-väg, 
dagvatten, vatten och avlopp samt behov av social service, till exempel skola, ska lösas. På 
grund av kapacitetsbrist har Härryda kommun idag ingen möjlighet att ansluta området till 
vatten och avlopp. Det pågår projektering av överföringsledningar mellan Hällingsjö och 
Rävlanda men även i Rävlanda är kapaciteten inte tillräcklig. Kapaciteten förväntas inte 
öka innan överföringsledningar mellan Landvetter till Hindås och vidare till Rävlanda är 
klara. Efter 2030, då föreslagen utbyggnad av Råryggen planeras ske, kan det dock finnas 
möjlighet. 

Härryda kommun ser positivt på att fördjupningen av översiktsplanen har som målsättning 
att skapa en hållbar utbyggnad som stödjer utvecklingen av effektiva och hållbara 
kommunikationer i regionen. Det är även positivt att utvecklingen kan stärka 
serviceunderlaget i Hällingsjö samt skapa värden och attraktivitet som sträcker sig över 
kommungränserna. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Utvecklingen av väg 156 är mycket viktig ur perspektivet arbets- och studiependling och 
pendlingsnoden Källarbacken är viktig för invånarna i Mark Nordväst. För 
kommuninvånarna som helhet väger framkomlighetsperspektivet på väg 156 tyngst. 

Vi ser positivt på en fortsatt god samverkan över kommungränsen. 

Övriga synpunkter noteras. 

Kungsbacka kommun 
Kungsbacka kommun har tagit del av samrådshandlingarna för FÖP Mark NV, fördjupning 
av översiktsplan för Marks kommun. De mellankommunala frågorna rör framförallt natur- 
och rekreationsvärden kring den grönblå värdekärnan Lygnern. Vi ser det som positivt att 
Marks kommun lyfter Lygnerns värde som mål för natur- och kulturturism. Kommunen ser 
också positivt på att Marks kommun eftersträvar en hänsynsfull dagvattenhantering, inte 
minst då Lygnern används som vattentäkt. 

Vi ser sammanfattningsvis inga konflikter med vår pågående översiktsplanering i 
samrådshandlingen. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Synpunkter noteras. 

Mölndals stad 
I målbilden Stråket Göteborg-Borås 2035 har alla berörda kommuner samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund gemensamt lyft fram Knutpunkten Mölndalsbro 
som en viktig strategisk station för Götalandsbanan, då det gynnar både de regionala och 
de lokala strukturerna. Eftersom Marks kommun tagit ställning till sträckningen via 
Mölndals station, vill staden gärna även att Mark lyfter detta i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Mölndals stad noterar att flera stråk och noder är utpekade som viktiga för 
arbetspendlingen i nordvästra Mark, främst norrut mot riksväg 40. Dock är det svårt att tyda 
om och vilken pendling som går västerut, via sydöstra Mölndal (Hällesåker/Lindome via 
väg 503), vidare mot Göteborg och Kungsbacka.  

Inom Göteborg finns flera målpunkter såsom Sisjön, Göteborgs hamn och Hisingen vilka 
kan påverka arbetspendlingen i flera infrastrukturstråk i Mölndals stad, både för biltrafik 
och kollektivtrafik. Även i och med utvecklingen i Mölndals innerstad, med ett stort antal 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖP MARK NORDVÄST 2019-08-27    KS 2013-389 212 
 

34 
 

nya företag och arbetsplatser, kan detta vara en ny nod och målpunkt för boende i Mark 
som påverkar de mellankommunala frågorna som pendling och tillgänglighet till service. 

Mölndals stad vill trycka på vikten av god och utvecklad kollektivtrafik i den fördjupade 
översiktsplanen för nordvästra Mark. Via små och stora stråk, inom Marks kommun och 
till målpunkter i andra kommuner.  

Det är svårt att tyda mer konkret hur kommunen vill prioritera tillgängligheten och 
möjliggöra i planeringen för utvecklad kollektivtrafik. Det hade varit önskvärt att se mer i 
den fördjupade översiktsplanen hur Mark planerar för utvecklingen i de stråk som går 
mellan kommungränser, och hur de ser på problematiken med en ökad befolkning här och 
mobiliteten för dessa. Även hur kommunen i samband med utvecklingen tänker kring 
genomförbarheten av planen, för att uppnå de mål som beskrivs. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Marks närmaste stationsläge på Götalandsbanan blir Landvetter Airport, vilket behandlas 
i FÖP Mark NV. 

Strukturbilden för Marks kommun visar huvudstråken, bl a väg 156, från Mark mot 
Göteborg och anger att kollektivtrafik och transporter ska samlas i huvudstråken. I FÖP 
Mark NV är de viktigaste externa länkarna väster ut Ubbhult-Lindome, Ubbhult-Fjärås, 
Sätila-Kungsbacka och Fotskäl-Kungsbacka.  

Vi har inga siffror på den pendling som går västerut, via sydöstra Mölndal vidare mot 
Göteborg och Kungsbacka. (Svårt med en jämförelse mellan NVDB trafikräkning och 
pendlingsstatistik till Mölndal).  

Strukturbilden FÖP Mark NV kompletteras med ortsnamnet Mölndal. 
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Byalag, föreningar 

Sätila Sockens byalag 
Trafiken 

Då centrumstråket kommer att förlängas med ny byggnation leder detta till ökad trafik och 
vi vill uppmärksamma följande: 

• Behov av övergångställen vid vårdcentralen/apoteket, folktandvården och vid utsikts-
platsen som ligger i närheten av kyrkan.  

•  Hastighetsbegränsning i Sätila centrum till 40 km/h är angeläget. Se tidigare yttrande 
från Byalaget i projektet ”Rätt fart i staden”. 

•  Stort behov av parkeringsplatser i centrum och kring Sätilaskolan. Vid olika evenemang 
i Sätilaskolan är det idag kaos där parkering sker kors och tvärs. Är det möjligt att (utanför 
skoltid) utnyttja skolområdet för parkering och/eller använda busshållplatsområdet som 
parkeringsyta? 

•  Prioritering bör läggas på vägsträckan Sätila - Björlanda där större inflyttning sker till 
Sätila från Göteborgsområdet med arbetspendling som följd i motsatt riktning. Vi ser 
behovet av ny trafikmätning på denna sträcka då fler arbetspendlare tar bilen till Göteborg 
och pendelparkeringarna i Björlanda och Hällingsjö (Källarbacken). På sida 27 i FÖP Mark 
NV står angivet 500 fordon på vägsträckan Sätila - Björlanda, på sida 116 är siffran mellan 
1000 - 1499 fordon. Bussen går inte längre till NE-terminalen utan till Heden vilket innebär 
att restiden ska justeras från 48 till 60 min.  

•  Färgkodning på utvecklingsnod och länkad ort ser med blotta ögat likadana ut. Svårt att 
skilja färgmässigt på dessa begrepp. 

Byggnation 

Sätila Sockens Byalag ser positivt på en fortsatt byggnation och utveckling av Sätila. 

•  Hur kommer planering för framtida service se ut? 

•  På sida 22 FÖP Mark NV saknas följande serviceställen: bank, blom- och presentaffär, 
frisör, massage och fotvård, kiropraktor, restaurang och pizzeria, bensinstation, pensionat 
och Spa-anläggning. 

•  På sida 25 FÖP Mark NV saknas information om småbåtshamn.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 i sammanfattningen, sid 3. 

Önskemål om övergångsställen, begränsad hastighet och parkeringsplatser i Sätila centrum 
noteras. 

Strukturbildens färgkodning ses över gällande utvecklingsnod och länkad ort. 

Texten på sid 22 och 25 kompletteras med relevant information. 

Tostareds byalag 
Tostareds Byalag har tagit del av den FÖP Mark Nordväst och lämnar följande kommentarer 
och synpunkter på förslaget. 

Utgångspunkter 

I inledningen (sida 12) finns en karta över området som omfattas av FÖP. Tyvärr konsta-
terar byalaget att Tostared inte fått med sitt namn på kartan. Eftersom namnet Tostared inte 
bara är känt sedan 600 år tillbaka, utan även är högst gångbart idag, så bör en karta från 
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Marks kommun ha namnet med. Att den dominerande kraften i vår region är Göteborg är 
uppenbar, även Kungsbackas betydelse och denna del av västkusten är av avgörande 
betydelse för Marks kommun NV och Tostared. Närheten till stadsregionerna erbjuder 
arbetsplatser för markborna men bidrar också med en köpstark marknad för produkter och 
service och att Mark NV är ett attraktivt område för natur och friluftsliv. 

Restider och vägar 

I förslaget redovisas vägar och restider. Väg 156 är viktig för Marks kommun. För invånarna 
i Tostared och delar av Fotskäl och Sätila är väg 1602 ofta ännu viktigare. Arbetspendlingen 
mot Kungsbacka-Göteborg sker denna väg. Restiden Tostared (kyrkan) – Göteborg (avfart 
Örgrytevägen) västerut på väg 1602 är 36 minuter. D.v.s. kortare restid än från många andra 
delar av Mark NV som i stället använder väg 156, t.ex. Fotskäl - Göteborg tar 51 minuter 
(sid 13). Utöver arbetspendling på väg 1602, sker omfattande transporter inte minst av sand 
och bergkross. Även om väg 156 är huvudstråket så måste kommunen stödja underhåll och 
förbättringar på väg 1602. 

Natur-, kulturturism och friluftsliv tar FÖP upp där Tostared berörs. ”En väl fungerande 
infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar utveckling av besöks-
näringen då nåbarhet är en grundförutsättning.” (Sid 111). Av kartmaterialet framgår vilken 
betydelse som Tostared har i dessa avseenden. Detta talar också för att väg 1602 har stor 
vikt. 

När det gäller kollektivtrafik så saknas den helt från Tostared och västerut, alltså den väg 
som alla bilburna tar från Tostared för att komma till Varberg - Kungsbacka - Göteborg. En 
gång i tiden fanns kollektivtrafik från Fotskäl - Tostared till Kungsbacka. Det vore en stor 
förbättring och stödja en hållbar utveckling om kollektivtrafik kunde komma igång igen. 
En förutsättning för ökat kollektivtrafikresande är förstås att det överhuvudtaget existerar 
någon kollektivtrafik. Gång- och cykelleder är även de önskemål som måste komma med i 
planeringen. För natur- och friluftsliv kan det bidra till en avsevärd ökning av cyklister och 
vandrare. 

Bebyggelse och befolkning. 

Under de senaste 6 - 7 åren har en märkbar inflyttning till Tostared skett av yngre familjer. 
Till en del genom köp av befintliga hus och fastigheter och till en del genom nybyggen. 
Tillväxtmålen i FÖP blir lättare att nå om kommunen underlättar initiativ som grundar sig 
på invånarnas egen önskan att satsa resurser och arbete. Traditionella näringar i Tostared 
är hantverk, småindustri och jord- och skogsbruk. I mindre utsträckning besöksverksamhet. 
Hållbarheten understöds av att människor kan bo och verka på samma plats. Kommunen 
borde även hysa stort intresse för att få inflyttande som är i yrkesverksam ålder och kan 
bidra som skattebetalare. Positiv behandling av bygglov, tillstånd till olika verksamheter 
och stöd till förbättrad kommunikation är exempel där kommunen kan stödja en positiv 
utveckling. 

I FÖP står att ”kyrkorna i Sätila, Hyssna och Fotskäl är kulturhistoriska landmärken” (sid 
123). Från byalaget vill vi framhålla att kyrkan i Tostared väl platsar i detta sammanhang 
och borde ha nämnts. Enligt dendrokronologiska undersökningar är ektimret till kyrkan 
fällt 1540, en period som i övriga landet var stagnerande vad gäller kyrkobyggnad. Detta är 
en liten detalj, men läsaren kan få misstanken att det speglar ett större ointresse för vår del 
av kommunen.      

Strandskyddet till Lygnern är 300 m. På många håll diskuteras idag allmänt om det rimliga 
med ett utvidgat strandskydd, vilka avstånd som ska gälla och var. Även om en 300 m gräns 
accepteras så tycks tillämpningen i Tostared snarare varit den dubbla. Både att bygga nytt 
och ersätta gamla byggnader borde inte bli problem för den som håller sig bortom 300 m. 
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Sammanfattning 

Tostareds Byalag vill att Tostared helt naturligt ska tas med på allt kartmaterial när andra 
socknar/distrikt redovisas. 

Byalaget framhåller att arbetspendlingen västerut med bil är relativt sett bra, men 
framhåller vikten av att väg 1602 prioriteras och att kollektivtrafik startas. Dessutom måste 
en omfattande plan för gång- och cykelvägar göras. 

Byggnader för bostäder och verksamheter i Tostared ska underlättas så att denna del av 
Marks kommun framstår som ett attraktivt alternativ till andra kommuner. 

Landsbygdens och glesbygden ska inte prioriteras ner till förmån för de i FÖP redovisade 
önskemålen om en mer ”stadsmässig” utveckling. Tillväxtmålen nås bäst genom en 
kombination av bägge och att de konkurrensfördelar tas till vara som natur och en levande 
landsbygd har.   

Samhällsutvecklingens kommentarer:  

Vi kompletterar kartan med Tostared på sida 12 och kyrkan på sida 123. 

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 i sammanfattningen, sid 3.  

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. 

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2, sid 3. 

Strandskyddet för Lygnern är 300 meter. 

Möjligheten kvarstår för nybyggnation i Tostared (bostäder och verksamheter). Tio procent 
av bebyggelsen är tänkt att tillkomma utanför huvudorterna (utöver orternas angivna 
siffror). 

Figur 1:4 med restidskvoter kommer att ses över. 

Ubbhults byalag 
Vi Ubbhultsbor är stolta och måna om vår by. Vi vill att den ska utvecklas i samklang med 
natur, historia och framförallt oss invånare och våra behov och önskemål. 

Tiden innebär att allt är i förändring. Om resultatet blir bra eller dåligt är i stor utsträckning 
avhängigt hur delaktiga människor är i dessa processer. Vi vill vara delaktiga! 

Vår vision handlar om ett Ubbhult som fortsatt är en levande landsbygd med stor social 
gemenskap. Vi ser en by som fortsatt består av ett pärlband av byar i byn, med bilfria vägar 
som binder oss samman.  

Vi önskar att vår Ubbhultsvision ska lyftas, genomsyra, belysa och påverka varje 
kommunalt ärende som handlar om Ubbhult. Oavsett det är ett enskilt bygglovsärende, ny 
skola eller bilfria vägar. 

Konkret innebär detta följande synpunkter: 

 • Vi uppskattar att det mestadels kommuniceras positivt kring att naturen och landskapet 
är Ubbhults kännetecken och attraktion. 

• Sidan 65 

• Närheten till Landvetter flygplats är en paradox. Närheten är en fördel när det gäller att 
transportera sig till och från flygplatsen men är en nackdel utifrån risken för mer buller, 
trafik och miljöfarliga utsläpp. All närliggande samhällsplanering utgår ifrån en växande 
storflygplats samtidigt som vi alla blir allt mer medvetna om de negativa 
klimatpåverkningarna som kommer att kräva en annan livsstil av oss, där alla våra 
transporter, inte minst med flyg är det minst hållbara. 
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• När det gäller förslag till utvecklingsområden för framtida utbyggnad. Vi kan inte nöja 
oss med att hänvisa till Planprogrammet för Ubbhult. Vår by är större än så! 

• Kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det finns inget som heter Ubbhult huvudort. Utan att 
ifrågasätta de fem utpekade områdena, kan vi konstatera att det inte är många Ubbhultsbor 
som kan peka ut alla dessa på rak arm. Däremot är vi väl medvetna och uppskattar den rika 
kulturhistoria som finns här. Varför inte nämna Kråkereds gamla skola som är q-märkt av 
kommunen och invigdes 1877? 

• Rekreation ..... Runt Änkatjärn finns en fin motionsslinga som sköts av föreningslivet i 
Ubbhult. 

• Viss livsmedelsförsörjning finns i gårdsbutiken Gunnagård. Utifrån vår geografiska 
verklighet kan vi också konstatera att Hällingsjö inte är det naturliga valet för alla Ubb-
hultsbor när det gäller mataffärer, övrig service eller drivmedel. Det kan lika väl handla om 
Sätila, Kungsbacka, Lindome, Landvetter beroende på var du bor, går i skola och arbetar. 

• Stjärnboden har inte längre någon verksamhet 

• Överföringsledningen mellan Sjödal och Hägnen är byggd. 

• Sidan 67 

• Enligt strukturbilden för Mark Nordväst finns det två småorter, Hultet och Sjödal, där 
landsbygdsutveckling föreslås koncentreras. Hur uttolkas ordet koncentreras? Ja, vi tror på 
utbyggnad i dessa områden, men återigen byar i byn. Spridd bebyggelse där hus samlas i 
olika klungor med plats för natur inpå knuten. 

• För Hultet och Sjödal föreslås ingen detaljerad markanvändning. Motiveras bland annat 
med att delar av Sjödal är ett LIS-område. Just med tanke på att intentionerna enligt LIS 
inte tillvaratagits här anser vi att åtminstone Öresjö/Sjödal behöver en detaljerad plan. Om 
inte detta är ekonomiskt försvarbart så måste vi finna andra lösningar för dialog. Om 
Ubbhult växer hus för hus så hamnar vi snart långt ifrån intentionerna i denna FÖP, i 
planprogrammet för Ubbhult, riksintresset för drumlinen, LIS och Ubbhultsbornas uttalade 
önskan och vision. 

• Bygg i drumlinens kantzoner och Bevara drumlinens långsträckta landskapsrum. Hur 
ska vi göra för att detta efterlevs? 

• För att uppnå en god boendemiljö för Ubbhultsborna bör trafiksäkerheten förbättras. 
Gång- och cykelvägnätet bör utökas centralt.... Ubbhult är ingen centralort, därmed ser 
behovet annorlunda ut. Vårt vägnät har växt fram utifrån rörelsemönster men också 
landskapets möjligheter. Detta var i en tid då vi transporterade oss till fots eller med häst, 
idag ser det helt annorlunda ut. Därmed finns ett stort behov av bilfria vägar, inte primärt 
i centrum utan i möjligaste mån mellan alla byar i byn. 

• En cykelbana längs Kungsbackavägen samt passage över vägen vid skolan är i Trafik-
verkets projekteringsfas. Det projekteras för 650 meter GC-väg mellan skola och Kråkereds 
lada utan kunskap eller intresse för de egentliga behoven på plats. Vi är emot detta så som 
nuvarande projektering ser ut då den inte tar hänsyn till de verkliga behov vi har. 

• Tätare kollektivtrafikavgångar. Bra text! 

• Sidan 68 

• Planförslag i planprogrammet 2016. Viktigt att det tydliggörs att Ubbhult är så mycket 
större än planprogrammet och att det för oss är viktigt att andemeningen i planprogrammet 
anammas för utvecklingen av hela Ubbhult. 
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Samhällsutvecklingsenhetens kommentarer:   

Vi noterar byalagets önskan om ”byar i byn” och en vidare gräns för Ubbhult än den som 
finns i Planprogram Ubbhult (2016).    

FÖP Mark NV behandlar främst Landvetter Airport City som arbetsplats. 

Ubbhult huvudort är ett begrepp som antogs i samband med översiktsplan för Mark.  

Vi lägger till text om Kråkereds gamla skola som är q-märkt. 

Vi ändrar texten under rubriken Rekreation att motionsslingan sköts av föreningslivet i 
Ubbhult samt texten under rubriken Service och social hållbarhet med att ubbhultsbornas 
närmaste service finns i Hällingsjö. Stjärnboden stryks i detta stycke. 

I stycket Överföringsledningen ändras texten till att ”Överföringsledningen mellan Sjödal 
och Hägnen möjliggör …” 

I stycket Strategier och utveckling i Ubbhult ”Enligt strukturbilden för Mark NV finns det 
två småorter, Hultet och Sjödal, där landsbygdsutveckling föreslås koncentreras.”  

Ett tillägg görs i planförslaget (Öresjö/Sjödal) om att en mer detaljerad plan bör tas fram för 
att ange spelreglerna i området. 

För att uppnå ”Bygg i drumlinens kantzoner och Bevara drumlinens långsträckta land-
skapsrum” krävs att detta hanteras vid bygglovgivning. Bygglov följer översiktsplanens 
strategier och rekommendationer. 

FÖP Mark NV hanterar inte Trafikverkets pågående projekteringsarbete. 

Noterar synpunkter som menar att Ubbhult är större än Planprogram Ubbhults avgränsning 
och att andemeningen i planprogrammet bör anammas för utvecklingen av hela Ubbhult. 

Hyssna hembygdsförening  
Hyssna hembygdsförening behandlar avsnittet om Hyssna och har inga synpunkter på 
geologi och tekniska frågor.  

Bebyggelse och kommunikationer 

Hyssna hembygdsförening är mycket positiv till att Hyssna växer. Hyssna hembygds-
förening fokuserar på kulturlandskapet, jordbruksmarken och bebyggelsens utformning. Vi 
delar i huvudsak tanken om en sammanhållen bebyggelse mellan nuvarande centrum och 
Hyssna handel. Vi välkomnar också en GCM-väg utefter Segloravägen till Ekäng och 
Bygdegården och gärna fram till badplatsen vid Lilla Hålsjön. En sådan GCM-väg kan 
byggas i ett enklare och billigare utförande än de tidigare anlagda GCM-vägarna vilket också 
skulle bidra till att bevara landskapskaraktären. Det finns dessutom behov av GCM-vägar 
både söderut och norrut från Hyssna handel. En direktförbindelse för personbilar mellan 
nuvarande centrum och Hyssna handel bör byggas. Detta för att boende i östra delen av 
Hyssna skall slippa korsa väg 156 för att ta sig till affären och pendelparkeringen. Detta blir 
än viktigare om 156:an byggs ut till 2 + 1-väg. 

Jordbruksmark 

Hyssna hembygdsförening värnar starkt om Hyssna som genuint jordbruksområde. Det 
innebär att vi är mycket restriktiva då det gäller bebyggelse på jordbruksmark. Vi motsätter 
oss bebyggelse på de föreslagna områdena B 10, V 10 och V 11. 

Nuvarande centrum och ”Hejcobyggnaden” 

Sedan bankerna, posten och biblioteket stängdes finns endast pizzerian kvar och området 
fungerar inte som ett centrum. Byggnaderna är en arkitektonisk skamfläck som ligger som 
en varböld i ett genuint jordbrukslandskap. Byggnaderna måste antingen rivas eller byggas 
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på och förändras till en stil som passar in i omgivningen. Det kan ifrågasättas om 
placeringen av värmeverket är den bästa i anslutning till centrum, mitt emellan förskola 
och äldreboende. Område B12 bör få högsta prioritet och bebyggas med tvåvånings hyres- 
och/eller bostadsrätter och kommersiella lokaler. 

Prioritera området mellan 156:an, Dalängsvägen och Skogshällsvägen. Prioritet två bör ges 
till bebyggelse i områdena B11, B14 och B15. För att förstärka sammansmältning mellan 
centrum och Hyssna handel kan man tänka sig villabebyggelse utefter Locköfallsvägen 
södra sida d. v. s. en rad villor utefter norra delen av område B10. 

Bebyggelsens utformning 

Kommande bebyggelse måste smälta in i kulturlandskapet och befintlig bebyggelse. Det 
innebär maximalt tvåvåningsbyggnader uppförda i trä i traditionell stil. (vilket är mest 
klimatvänligt, förnyelsebart och binder koldioxid långsiktigt) Färgsättning bör gå i 
traditionell röd/vit eller vita och gula toner. Taklutning bör överensstämma med äldre 
bebyggelse och platta tak får inte förekomma. 

Byggnation utanför centrum 

Planförslaget behandlar enbart centrumområdet. Vi förutsätter att det även i fortsättningen 
kommer att bli möjligt att bygga på lämpliga platser utanför centrumområdet. Vi tar oss 
friheten att framföra en ny tanke: I Hyssna finns det för närvarande ett 60-tal tomma 
ladugårdar i varierande skick. Dessa byggnader bidrar starkt till landskaps/kulturbilden. 
Ladugårdarna har idag blivit en ekonomisk börda i vissa fall då de kräver underhåll. Det 
vore till skada för landskapsbilden om de förfaller och rivs. 

Där det är lämpligt skulle sådana ladugårdar kunna byggas om med i stort sett bibehållen 
exteriör till permanentbostäder, sommarbostäder eller ekonomisk verksamhet. 

Övriga avvikande ståndpunkter från förslaget till översiktsplan 

Hyssna hembygdsförening vill avstyrka bebyggelse inom LIS-områdena 05A. En bebyggelse 
här inverkar menligt på natur- och kulturmiljön vid Surtan och området vid Melltorps 
kvarn. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 i sammanfattningen, sid 3. 

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5, sid 3. 

Marks kommun äger parkeringen i centrum, men inte omnämnda byggnader. 

För att uppfylla befolkningsmålet för Hyssna behöver flera områden tas i anspråk. 

Vid aktualisering av översiktsplanen kommer LIS-områdena att ses över. Se samlat svar 4, 
sid 3. 

Övriga synpunkter noteras. 

Sätila hembygdsförening 
Sätila Hembygdsföreningens synpunkter avser i första hand Sätila och Ubbhult. 

Inledningsvis understryks att den fysiska planeringen ska ha en inriktning mot en hållbar 
samhällsutveckling. Vad man syftar på är i första hand miljö och samhällsutvecklingens 
påverkan när samhället växer och tar mer utrymme i natur och omgivningen. Planförslagets 
förslag att en stor del av byggnation i olika sammanhang ska ske på bra jordbruksmark, 
stämmer, enligt vår uppfattning, inte med en hållbar utveckling. Hembygdsföreningen i 
Sätila vill poängtera att världens möjlighet att producera tillräckligt med mat är en viktig 
del av en hållbar målsättning. Ökningen av människor på vår jord kräver en ökad 
produktion av mat för att alla i en framtid skall kunna mättas. Då rimmar den föreslagna 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖP MARK NORDVÄST 2019-08-27    KS 2013-389 212 
 

41 
 

förbrukningen av jordbruksmark för byggnation illa mot detta faktum och en hållbar 
utveckling. 

Föreslagna byggnadsplaner på jordbruksmark utgör ett besvärande intrång på de 
jordbruksföretag som berörs av förslagen. Sätila Hembygdsförening föreslår förändring av 
planen så att tänkt utbyggnad på bra jordbruksmark flyttas, t ex väster om Torråsvägen B03‚ 
Hede B04, Björlanda B41 och V41 samt Råryggen B42 och V42. Dessa områden bör flyttas 
från jordbruksmark till icke jordbruksmark. Hembygdsföreningen vill också peka på att 
Storåns dalgång är ett riksintresse, där bebyggelse och andra ingrepp i naturen ska ske med 
stor aktsamhet. 

Den inledande beskrivningen att Sätila och Ubbhult är attraktivt och Iigger bra till för 
boende för de som har sina arbeten i Göteborg, Landvetter, Kungsbacka och Borås, detta 
instämmer vi i. Skall det vara så i framtiden‚ krävs att den samhällsservice som finns i 
Sätila tryggas och byggs ut. Det handlar om skola, förskola, ytterligare en idrottshall, basket, 
handboll och andra aktiviteter som kräver hall har redan idag svårt att fä plats. lshallen i 
Fotskäl är också viktig för ungdomar i Sätila. I planförslaget sägs att förskolan på 
Lisakullavägen skall läggas ner och ersättas på annan plats, vår uppfattning är att denna 
förskola bör vara kvar, där den finns idag och repareras eller byggas om. 

Beskrivningen av byggnation i Sätila och Ubbhult med hänsyn till miljö och natur är bra, 
det är den förläggning till bra jordbruksmark som vi ogillar. 

Kommunikationerna från/till Sätila och Ubbhult måste förbättras det gäller vägarna 1611 
Hultavägen, 1612 Sätila mot Hyssna, 1614 Ubbhult mot Kungsbacka och 1609 Sätila mot 
Björlanda och Kungsbacka, som alla behöver fä en bättre standard. 

Vi vill understryka behovet av utbyggnad av gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägar 
till Sätila från Strömma och Ramhulta efter väg 1609 och efter Hultavägen väg 1611, bör på 
det snaraste byggas ut. Gång- och cykelväg måste byggas efter väg 1614 i Ubbhult för att ge 
ungdomar en säker väg till skolan och en trafiksäker promenad och cykelväg för alla. 

Kollektivtrafiken från/till Sätila måste bli bättre, direktbuss från Sätila till Göteborg med 
fler turer och se till att nedlagda hållplatser åter tas i bruk. Bättre bussförbindelse med 
Göteborg, Kungsbacka, Borås och Landvetter flygplats är viktiga för de som pendlar till jobb 
och för de som pendlar in för att tillgodose skola och arbetsplatser med den personal som 
behövs. Kollektivtrafiken är också viktig för pendlare inom kommunen.  

Vi saknar beskrivning på hur Smälteryd skall användas. Det bör vara Smälteryd som blir 
aktuellt för byggande snabbast i Sätila. Kommunen äger marken och området har sett be-
drövligt ut länge. I Smälteryd finns en gammal byggnad som varit ålderdomshem (fattighus) 
för längesedan. Byggnaden är K-märkt och den skall användas på ett skonsamt sätt. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras, där 
bebyggelse på jordbruksmark kan komma att beaktas som ett väsentligt samhällsintresse. 

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 i sammanfattningen, sid 3. 

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 och gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. 

FÖP Mark Nordväst behandlar inte Smälterydsområdet eftersom arbete med ett plan-
program för området pågår parallellt.  

Övriga synpunkter noteras.  
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Sätila Båtförening 
Båtföreningen i Sätila värnar om friluftslivet i Sätila och vill också att fler skall få ta del av 
det vackra som Sätila har att erbjuda. För att nya och befintliga invånare ska trivas och bo 
bra i byn lämnar Båtföreningen fem synpunkter på förslaget.  
1. Komplettera texten (sid 25) ”I anslutning till Lygnern i Sätila finns idrottsplats, camping, 
småbåtshamn och fler badstränder.” 

2. Invånarantalet ökar i Sätila och då ser vi problem med att fler och fler sjöbottnar blir 
vassbevuxna och badstränder krymps då sly, buskar och annat tar överhand. Vi vill att 
Lygnerns stränder sköts med en aktiv förvaltning som samtidigt värnar vår vackra natur. 

3. Vi anser att vägarna Sätila/Björlanda, Sätila/Fjärås och Sätila/Kärra (Hulta) ska förbättras 
i nämnda prioriteringsordning. Vägen Sätila/Fjärås är bra i Kungsbacka kommun. Förslaget 
prioriterar högst vägen mellan Sätila/Hyssna och vi anser att denna väg är bra i dagsläget. 
På övriga vägar kan man inte mötas med bil och båtsläp samt tyngre fordon.  

4. Kollektivtrafiken måste bättras till byn. Byten i Landvetter fungerar inte. I stor 
utsträckning kör vi nu våra bilar till pendelparkeringar i Hällingsjö eller Landvetter. Dessa 
kallstarter med bil två gånger om dagen anser vi ska bort för invånarna och naturens bästa. 
Som det blivit har det varit nödvändigt att skaffa en bil (eller en andra bil) för att ta sig till 
och från sitt arbete. Röd Express är ofta sen och man missar därför 330 vid bytet i 
Landvetter mot Sätila. Själv får jag svaret att det är ”omöjligt” då bussen ska vänta. De har 
dock ingen förklaring till att jag och någon till står kvar i Landvetter RC med nästan två 
timmar till nästa avgång. 

5. Tabellen på sid 14 ger en orättvis bild. Man kan inte jämföra olika sträckor. Det tar ca 58 
minuter till Göteborgs central med buss 330. Hemvägen med ett säkert byte i Landvetter 
tar betydligt längre tid efter 17.30. Detta måste förbättras för att vi skall få fler invånare i 
byn. Vi har redan sett att en del flyttar från byn på grund av den försämrade kollektiv-
trafiken. 

Sätilas närhet till Göteborg med arbetstillfällen kommer alltid att vara en stor attraktion för 
bosättning. Från Sätila är det dessutom rimliga pendlingsavstånd även till Borås, 
Kungsbacka, Varberg och Kinna. Det ska Marks kommun ta till vara genom fungerande 
kollektivtrafik, körbara vägar och att bidra till en än bättre boendemiljö i Sätila. 
Livskvaliteten ökar och fler vill flytta hit.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Texten kompletteras med relevant information.  

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 i sammanfattningen, sid 3. 

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. 

Figur 1:4 med restidskvoter på sid 14 i FÖP Mark NV kommer att ses över.  

Övriga synpunkter noteras. 
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Privatpersoner, företag 
57 
Rent generellt tycker jag att FÖP:en är bra då den är tänkt att utveckla nordvästra Mark och 
Sätila i synnerhet då det är det mesta delen av befolkningen och samhällsservicen befinner 
sig idag. 

Vi håller just nu på att projektera ett område som ligger strax öster om Björlandavägen 
(Sätila 3:3) och vi tänker också projektera ett område tillsammans med gamla tappens ägare 
i Sätila som ligger väster om Björlandavägen (Sätila 3:3 m.fl.). Jag har två kommentarer som 
jag gärna ser att ni för in i förslaget: 

- I sammanfattningen står det att ni ser att bebyggelsen i Hyssna och Hajom skall 
prioriteras. Här saknar jag Sätila som har den största potentialen och där även ni anser att 
det största bostadsbyggandet över tid skall ske. Önskar att ni lägger till Sätila i ovan nämnda 
prioritering. 

- Väg 1609 mellan Sätila och Björlanda vill jag skall prioriteras före väg 1612 mellan Sätila 
och Hyssna. Detta för att den är i mycket dåligt skick samt behöver rätas ut i flera delar. 
Denna vägen antar jag är Trafikverkets men jag menar på att kommunen måste genom sitt 
utlåtande i FÖP’en visa att denna vägen prioriteras. När Sätila skall växa så kommer med 
största trolighet pendlingen mellan Sätila och västerut mot Göteborg och Landvetter 
flygplats att öka dramatiskt medan väg 1612 kommer vara mera konstant.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Det står i sammanfattningen under rubriken Satsa i orterna att bebyggelseutveckling i 
första hand skall ske i strukturbildens utvecklingsnoder Hyssna och Hajom samt länkade 
orter Sätila, Ubbhult och Fotskäl. 

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 i sammanfattningen, sid 3. 

Övriga synpunkter noteras. 

58 
Sid 13 Pendling och restider 

Eftersom praktiskt taget inga nya verksamhetsområden planeras i Sätila samhälles 
närområde, kommer alla nyinflyttade att behöva pendla till sina arbetsplatser. Det finns 
anledning att ifrågasätta om detta på sikt är en hållbar samhällsutveckling i jämförelse med 
sysselsättning på hemorten med tanke på pendlingens negativa miljöpåverkan, sämre 
utnyttjande av den samhällsservice av olika slag som orten erbjuder under dagtid och den 
enskildes privatekonomi.  

För närvarande finns ingen industrimark reserverad i Sätila för nya verksamheter och i 
föreliggande FÖP Mark Nordväst borde därför fler verksamhetsområden vaskas fram för ev. 
kommande efterfrågan på industrimark och för att ge sysselsättning på orten och begränsa 
den längre arbetspendlingen. Närheten till Göteborg och riksväg 40, upprustning av väg 
156 samt en aktiv marknadsföring borde vara attraktiva faktorer för verksamhetsetab-
leringar i Mark Nordväst.  

Sid 22 Service i respektive ort 

Redovisningen i FÖP av respektive orts serviceutbud är långt ifrån fullständig. Eftersom 
bl.a. bygghandel och utlämningsställe för Systembolaget finns nämnt bland serviceutbud i 
Sätila, undrar jag varför räddningstjänst. pensionat, restaurang, pizzeria, blomsterhandel, 
postombud, bank, frisör, idrottshall, drivmedelsstation mm inte finns nämnda bland ortens 
serviceutbud. 
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Allra främst anser jag att räddningstjänsten borde omnämnas. SÄRF:s station i Sätila 
betjänar i första hand den del av Marks kommun som FÖP Mark Nordväst omfattar men får 
ibland uppdrag även utanför detta geografiska område. Räddningstjänsten i Sätila har 
således en mycket viktig samhällsfunktion i denna del av kommunen. För en fungerande 
räddningstjänst med deltidsbrandmän, fordras att brandmännen har sina civila arbeten 
inom rimligt avstånd till räddningsstation. I Sätila samhälle eller dess omedelbara närhet 
finns idag alldeles för få arbetstillfällen för att över tid säkerställa att Räddningstjänstens 
bemanning kan upprätthållas under dagtid. Detta fenomen är mycket allvarligt och har 
uppmärksammats i massmedia mm vid ett flertal tillfällen under många år. Ändå så görs 
ingenting för att öka antalet arbetstillfällen på orten. Inte heller förslag till FÖP ger ens en 
enda anvisning till verksamhetsområde för nya arbetstillfällen inom godtagbart avstånd 
från befintlig räddningsstation. Med denna utveckling av Sätila samhälle kan man befara 
att förr eller senare kommer räddningsstationen att avvecklas på grund av brist på 
bemanning eller att räddningsinsatsernas omfattning kraftigt tvingas begränsas av 
säkerhetsskäl. Detta torde gå stick i stäv mot en ökande befolkning, fler bostäder och ökad 
trafiktäthet inom området Mark Nordväst så som FÖP förespråkar. 

Sid 27 lnfrastruktur/Länkstråk 

Citat: ”Mellan Sätila och väg 156 leder två vägar, Björlandavägen {1611} till 
Björlandakrysset och Hyssnavägen {1612} till Sandvadskrysset. Björlandavägen trafikeras 
med 500 fordon per dygn, vid resor mot Göteborgsregionen. Hyssnavägen har mellan 1500-
2000fordon per dygn ...” 

Detta är fel, två vägar har förväxlats och det borde istället vara: Mellan Sätila och väg 156 
leder två vägar, Björlandavägen (1609} till Björlandakrysset och Hyssnavägen {1612} till 
Sandvadskrysset. Björlandavägen trafikeras med nära 1500 fordon per dygn, vid resor mot 
Göteborgsregionen. Hyssnavägen har mellan 1500 - 2000 fordon per dygn ... 

Det förefaller som att trafikflödet på Björlandavägen har påverkat de båda vägarnas 
”prioritetsordning”. Hyssnavägens standard är väsentligt bättre än Björlandavägen och är 
ombyggd och upprustad i ett senare skede än Björlandavägen. Björlandavägen är den 
naturliga ”pulsådern” för de flesta boende i Sätila som pendlar till/från göteborgsregionen. 
Det betyder att vägsträckan är extra hårt trafikerad på morgon och eftermiddag. Dess 
nuvarande standard kan inte anses tillfredsställande för nuvarande trafikbelastning och 
vid mer byggnation i Sätila samhälle kommer framförallt Björlandavägen att bli än mer 
belastad.  

Sedan många år har det då och då framförts behovet av GCM-väg mellan Strömma och 
Sätila. Strömma Naturbrukscentrum har idag cirka 100 gymnasieelever och förväntas efter 
nästa års intagning ha 150 - 170 elever (tre årskurser). Upp till 130 - 140 elever bor på 
skolans internat. Skolan sysselsätter 40 - 50 anställda. Eleverna vill gärna kunna besöka 
Sätila och affären efter skoldagens slut men efter olyckor och flera olyckstillbud har 
eleverna avråtts från att vistas på denna hårt trafikerade väg. Skoldagens slut och 
eftermiddagens pendeltrafik infaller samtidigt. Vägen är så smal att mittlinje saknas och 
större fordon har svårt för att mötas. Björlandavägen trafikeras av buss 330 och ovana 
bussförare väljer ibland att stanna vid bussmöte eller vid möte med andra större fordon av 
säkerhetsskäl. Vägen utnyttjas ibland av rullskidåkare, löpare och gångtrafikanter som 
väljer att motionera sträckan Sätila-Härkila-Strömma-Sätila. Någon gångbana eller vägren 
finns inte. I FÖP framhålls hur viktigt det är att utveckla snabba kommunikationer till och 
från området för att utveckla områdets attraktivitet (sid 113). Även om väg 1609, 
Björlandavägen, är en statlig angelägenhet bör denna ”pulsåder” för alla pendlare till och 
från Göteborgsregionen tjäna väsentligt större uppmärksamhet i översiktsplanen. 

Det bör nog också uppmärksammas att vid en eventuell bostadsbyggnation på Smälteryds-
området torde även väg 1611, Hultavägen, få vidkännas en något ökad trafikbelastning av 
de som vill nå väg 156. 
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Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Ett nytt verksamhetsområde föreslås läggas söder om väg 1612 (Hyssnavägen) och Sätila of 
Sweden. 

Begreppet Blandad bebyggelse omfattar även icke störande verksamheter som t ex handel 
och kontor.  

Texten på sidan 25 kompletteras med relevant information. 

Texten på sid 27 ändras till ”… Björlandavägen (1609) till Björlandakrysset …”. 

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 under sammanfattningen, sid 3. 

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2, sid 3. 

Övriga synpunkter noteras.  

61 

Vi är positiva till planerna under förutsättning att man löser bl a trafik och gång- och 
cykelbanor. Det är värt att notera att det finns ett område som redan är igång och som 
kommer att belasta strukturen och det är området som bl a inkluderar Marks Bostad AB 
flerbostadshus, H&K flerbostadshus samt ett antal enbostadshus i området Björlandavägen 
till Ramdalsvägen med ca 60 - 80 bostäder. 

Det vi saknar som har varit i diskussion från bl a B&P har varit som i texten nedan kallas 
”fabriken”. Runt fabriken är det grönområden (gräsmattor och vinterhage åt betande djur 
samt lite impediment). Ovan gjorda förslag i området är en mycket framkomlig väg då 
marken är dåligt utnyttjad, infrastrukturen finns i anslutning (VA, el, väg) och det kommer 
bli liten inverkan på natur och miljö då området är relativt plant förutom i nederkant. Det 
finns en busshållplats Hede i anslutning. Tanken var att bygga bostäder som 1 - 2 bostads-
hus som skulle smälta in i fabrikens område/förläggargården Hede.  

Båda markägarna till Sätila Hede 3:3 samt Sätila Hede 3:20 är positiva till förslaget. 
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Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Utredning om alternativ placering av bebyggelse enligt MB 3:4 kommer att utföras. Se 
samlat svar 5 gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, under sammanfattningen, sid 3. 

Föreslaget område vid fabriken läggs in i planförslaget. Övriga synpunkter noteras. 

63 

Sjödalsområdet vid norra delen av Stora Öresjön nämns kortfattat i planprogrammet som 
en strategiskt värdefull småort i nordvästra Marks kommun där utveckling föreslås 
koncentreras. Sjödal (Öresjö och Sjödal med omnejd) har pekats ut som LIS-område med 
tanken att 30 - 50 nya bostäder skulle kunna byggas till. Ingen detaljerad planering av 
markanvändning föreslås.  

Det verkar märkligt att en tätbebyggd småort ska tillåtas växa fram, en bit utanför centrala 
Ubbhult och relativt långt från daglig kollektivtrafik och det mesta av kommunal service, 
utan någon särskild planering. 

Redan vid de första byggbesluten för LIS-området märks tyvärr att strandskyddets syften 
åsidosätts och allmänhetens gång-, cykel- och ridvägar flyttas längre bort från vattnet än 
idag. Rekommendationerna om att bygga småskaligt så att nybyggnader smälter in i 
omgivande natur och bebyggelse, följs inte särskilt väl. Ett bilberoende byggs in, till följd 
av avståndet till kollektivtrafik och service. Risken är att landsbygdskaraktären och 
naturnärheten försvinner - en av de stora anledningarna till att människor vill bo i området, 
trots både knott och flygbuller. En länk till LIS-programmet bör finnas med i planpro-
grammet.  

Området kring norra delen av Stora Öresjön används idag som rekreationsområde och 
utflyktsmål av många i Ubbhult, inte minst de boende i Rydebacke, Örejö och Sjödal. Områ-
det från Nabben och Rydebacke i väst till vikarna söder om Sjödal utgör ett samman-
hängande, glest bebyggt, landsbygdsområde, där varje hus omges av skog, mossar eller 
ängar med ett rikt vilt- och fågelliv. Området bör ritas ut som rekreationsområde på 
planprogrammets kartor.  

Flera populära badplatser finns, inte minst den kommunala badplatsen vid gamla 
simskolan i Öresjö (kallas ibland norra Sjödal) som är en viktig social mötesplats med god 
tillgänglighet för funktionshindrade. Vändplatsen, strax intill, är viktig för bokbussen, 
skolbussen som samkörs med Västtrafik (hållplats Öresjö Mark) och besökare till 
badplatsen. I den nordligaste viken, nära vändplatsen, finns en nedfart som ger möjlighet 
att sätta i småbåtar och hämta vatten vid brand. Där finns också en vacker sjöutblick från 
Jägmästarvägen. Badvikarna söder om Sjödal är viktiga natursköna promenadområden där 
inga hus syns. Västra stranden i Sjödal ingår redan i detaljplanerat område och skulle 
kunna upprustas, ex med badbrygga, men det viktigaste där är att det iordningställs en 
gångpassage som går vidare till de södra vikarna. Badplatsen vid Nabben vid nordvästra 
delen av sjön är naturskön och används av många. 

Tyvärr är strandskyddet dåligt efterföljt, utom vid badplatserna. Stora områden längs 
strandlinjen har privatiserats genom åren, med staket, buskage mm. Den fria passagen 
mellan byggnader och vattenlinje, som är en förutsättning för att ett LIS-område ska kunna 
utvecklas, existerar idag nästan inte alls i LIS-området. I stort sett är det bara badplatserna 
som ger allmänheten tillgång till stränder och sjöutblickar idag.  

Anlägg/återställ gärna en halvmeter- eller meterbred gångväg längs med vattenlinjen vid 
Stora Öresjön - i stil med den som fanns förr och kallades Kyrkvägen. Med hjälp av den 
anknytande gångstigen i väster till Rydebacke väg, skulle en kilometerlång, sammanhållen 
strandpromenadväg kunna åstadkommas därifrån ända till badvikarna söder om Sjödal. 
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Önskvärt är att kollektivtrafiken utökas med turer på helger, kvällar och på sommaren. 
Hållplatsen Öresjö Mark är viktig och skulle kunna kompletteras med en hållplats i Sjödal.  

En dröm vore också mindre flygbuller. En del flygplan från Landvetter, som vänder över 
Ubbhult och Sjödal för att sedan flyga österut oftast mot Arlanda, kan vara mycket störande. 
Önskvärt vore en annan flygrutt och /eller tystare motorer och inte så låg flygning. 

Bygg klimatsmart, vackert, småskaligt och naturnära med bevarad eller återställd tillgång 
till stränder och strövområden för alla. Bevara landsbygdskaraktären.  

Överexploatera inte området. Samråd med och informera alla om planerna, inte minst 
Jägmästarvägens vägförening som i högsta grad berörs av utbyggnadsplanerna och Ubbhults 
byalag, så har området god chans att bli hållbart för framtiden och en tillgång för hela 
Ubbhult. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3 under sammanfattningen, sid 3. 

Ett tillägg görs i planförslaget (Öresjö/Sjödal) om att en mer detaljerad plan bör tas fram för 
att kunna ange spelreglerna i området. 

64 

Jag har med intresse tagit del av samrådshandlingarna, främst för Hyssna. Det är bra att den 
tänkta bebyggelsen bör lokaliseras till området mellan skola, barnomsorg, kollektivtrafik 
och dagligvaruhandel, där man har kort gångavstånd till samtliga dessa delar av samhället.   

Eftersom det tidigare alltid varit svårt att finna byggbar mark som går att komma åt är det 
viktigt att de områden som i första hand är tillgängliga eller troligen kan bli tillgängliga för 
bebyggelse tas med i de föreslagna bebyggelseområdena. Därför har jag två utvidgningar 
enl. nedan.  

Sidan 57 område B10 Locköfallsvägen bör utvidgas mot norr och norr om Skogvallavägen. 
Större del av marken fram till GC-vägen ägs av kommunen och Marks Bostads AB är 
intresserad av att bygga flerfamiljshus där. 

Sidan 61 B14 Slätthed bör utvidgas mot söder med merparten av det område som på sidan 
54 har beteckningen Lockö. Detta område talas det ofta om av hyssnabor som ett av de mest 
attraktiva områden för villabebyggelse i Hyssna. Även områdena B13 och B14 samt hela 
B14 hör till detta fina område för bebyggelse, men eftersom ägaren till dessa delar inte nu 
är beredd att sälja något tror jag att det är viktigt med den utökning som jag föreslår, enligt 
ovan, där jag förstått att markägaren gärna vill att Hyssna skall utvecklas och därför kan 
sälja mark för bebyggelse.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Se samlat svar 5 gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, under sammanfattningen sid 3. 
Övriga synpunkter noteras. 

66 

Angående området B40b i Almered på Lidavägen på fastigheten Lida 1:5. 

Vi är inte intresserade av att upplåta mark för byggnation på området B40b för att en stor 
del av marken ligger det jordvärme och en stor del av marken är åkermark. Vi behöver 
marken för att kunna fortsätta driva vårt jordbruk. Om ni har andra förslag så tar vi ställning 
till det. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: Området är inte längre aktuellt och tas bort. 
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71 

Har läst igenom samrådshandling för ny FÖP för Mark Nordväst och har ett par önskemål 
kring delen för Hyssna. Vill säga att det är positivt att det tas fram nya riktlinjer för denna 
delen av Mark. Jag har två önskemål/synpunkter kring innehållet i planen för Hyssna: 

* Byggnation i område B10, B11, B13, B14 och B15 bör ges möjlighet att förtätas och 
bebyggas med något lägre täthet än vad förslaget anger. Detta för att möjliggöra byggnation 
av friliggande småhus. Jag tror att det kan öka möjligheten att få markägare att upplåta sin 
mark för byggnation.  

* Möjliggör även byggnation längre från väg 156 i Hyssna. Utökning av Klateberg och 
liknande områden med sammanhållen bebyggelse skulle ge en större möjlighet att uppnå 
bebyggelsemålet om drygt 160 bostäder fram till år 2030. Att uppnå det endast genom 
föreslagna områden minskar möjligheten.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: Synpunkter noteras. 

77 
Att planera för bostadsbyggande och verksamhetsområden på bra jordbruksmark, är enligt 
vår mening inte försvarbart. Vår egen jordbruksdrift berörs främst av området Råryggen V42 
och B42. Dessa föreslagna planområden ligger till stora delar på mark som vi arrenderar, 
det handlar om åkermark som är viktig för vårt jordbruksföretag, Markområdet är en stor 
del av den åker vi har nära brukningsenheten. Vår produktion består av mjölkproduktion 
och vi är i stort behov av denna mark för att skörda foder till djuren inom rimligt avstånd. 
Det finns inte någon ledig jord på rimligt avstånd, som vi kan ersätta den förlorade arealen 
med. I planförslaget skriver man att den jordbruksmark som tas i anspråk kan ersättas så 
att det intrång som görs genom de förslag som finns i planen inte försvårar för de företag 
som finns, det finns tillräckligt med jordbruksmark för de befintliga jordbruksföretagen. 
Detta är ett påstående som stämmer dåligt med verkligheten, den jordbruksmark som finns 
i dalgången är upptagen och vad vi kan se inte aktuell för utarrendering. Summan av detta 
blir att den investering i mjölkproduktion, som kostat flera miljoner blir svår att hävda om 
de föreslagna byggplanerna genomförs. 

I planförslagen beskrivs behovet att upprusta väg 156, något som vi vill understryka. 
Trafiken är tidvis mycket tät. Då talar man om att minska på antalet utfarter vilket skulle 
drabba oss som har jordbruksdrift efter 156:an. Skulle förbättringen av 156:an innebära 
färre in- och utfarter kommer vår verksamhet att avsevärt försvåras. Trafiksäkerheten måste 
lösas på annat sätt. 

Enligt vår uppfattning finns det goda möjligheter att hitta områden på icke jordbruksmark 
för byggnation av olika slag. När vi tar del av planens förslag finner vi att byggnation 
planeras på åkermark på många ställen. En sådan samhällsplanering, kan inte bedömas 
som hållbar. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Verksamhetsområdet Råryggen V42 föreslås tas bort ur planhandlingen och B42 minskas 
till förmån för jordbruksmarken. Se samlat svar 5 gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, 
under sammanfattningen, sid 3. Övriga synpunkter noteras. 

79 

Planhandlingen visar att man avser bygga lägenheter i område B06 i Sätila. Jag kommer här 
att argumentera emot denna byggnation:  

• Först och främst planerar man att bygga i ett vackert område som är en lunga för allmän-
heten och en unik miljö, man förstör en kulturmiljö. 
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• I området finns ytligt grundvatten, det är ett vattenskyddsområde som måste tas hänsyn 
till. 

• Att anlägga en hårdgjord yta över sandbank ger risk för översvämningar ned mot 
skolområdet. 

• Luften för skolbarnen och allmänheten försämras kraftigt av ökad biltrafik. 

• Runt Storåns dalgång finns hundratals sällsynta växter och djur som är viktiga att bevara. 

Område B04 finns planer att bygga bostäder. 

• Där finns bördig mark som behöver användas till jordbruk. 

• Man förstör en unik vy över dalgången. 

Övriga områden enligt planhandlingen kan jag bara se som positiva för Sätila. 
 
Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Område B04 och B06 befinner sig i detaljplaneskedet och hanteras av plan- och byggnads-
nämnden. Dagvattenutredning i område B06 ska säkerställas vid detaljplanearbetet.  

Övriga synpunkter noteras. 

80 

Vi vill härmed lämna våra synpunkter, synpunkterna gäller nybyggnation B04 i Sätila. Vi 
tycker att det är mycket positivt med nybyggnation i området och förstår att området i sig 
kan vara attraktivt men vi anser att man behöver ta hänsyn till två punkter: 

1. Hede radby 

Fastigheten 4:81 ligger i södra delen av Hede radby. Fastigheten är utvärderad i 
kulturhistorisk utredning 20 1978 (f d Sätila 7:1) och ingår i miljö 15 BK Hede by i kultur-
miljöprogram för Marks kommun 1991. 

Där står det som riktlinjer att: I Hede by bör den gamla radbyhusstrukturen bibehållas med 
mangårdsbyggnader orienterade mot ”bygatan” och de öppna odlingsmarkerna utmed 
Storåns dalgång och med ekonomibyggnader löst grupperade mot öster. Det öppna odlings-
landskapet mot Storån bör förbli hävdat. 

Bebyggelse i Hede by bör underhållas på ett sätt som motsvarar dess kulturhistoriska värde. 
Nybebyggelse bör ske restriktivt och underkasta sig den befintliga bebyggelsen i form och 
materialval. 

Även i Marks kommuns tidigare fördjupade översiktsplan (antagen 2003-10-21) står det 
tydligt att avgörande för i områdets karaktär är husens kontakt med det öppna 
jordbrukslandskapet. Den hänvisar även till kommunens Kulturmiljöprogram där det 
förordas att insatser omgående inriktas för att vidmakthålla områdets särart och förhindra 
negativ påverkan. Som bevarandeåtgärd föreslås att stor restriktivitet skall gälla för ny 
bebyggelse inom området och man framhåller även vikten av att landskapet och jordbruks-
marken från Björlandavägen ner mot Storån också fortsättningsvis förblir obebyggd och 
utnyttjas för jordbrukets ändamål. 

Fastigheten 4:81 (f d 4:21) benämns också i Natur- och kulturmiljöinventering av Storåns 
dalgång i Marks kommun 2007 där den sägs utgöra ett viktigt inslag i helhetsmiljön. 

2. Den karakteristiska vyn när man kör in i Sätila  

Området är bland det första man ser när man åker in i Sätila. Idag är det en mycket 
karakteristisk vy med vidsträckt utsikt över Storåns dalgång. Det ger också en mycket 
speciell känsla när man kör in i Sätila och ser radbyn på ena sidan och det öppna 
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landskapet på den andra och är en viktig del av ortens identitet. Med bakgrund till 
ovanstående förslås följande förändringar till FÖP 

• I nuvarande karta där området B04 är utritat går det framför fastighet 4:81 som är en del 
av Hede radby. Gränsen för byggnation bör regleras och flyttas åt söder så att den inte 
inkräktar på de viktiga kulturhistoriska värdena förknippade med Hede radby. Detta bör 
tydliggöras i både karta och text. 

• Byggnader bör förläggas en bit från vägen och vara enplanshus för att bevara den öppna 
landskapsbilden som är karakteristisk för Sätila och bör vara tillgänglig för alla. Detta bör 
säkerställas redan i detta skede av processen. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

B04 befinner sig i detaljplaneskedet som hanteras av plan- och byggnadsnämnden. 

Synpunkterna noteras.  

81 

Almered är en liten by som växt sakta och för oss som bor här är det viktigt att bevara den 
lantliga miljön. Enbostadshus med stora tomter blandat med små gårdar med hästhållning 
har bäddat för en genuin miljö. Därför anser inte vi att det är ok att satsa på fyra tätbebyggda 
områden med blandade bostäder. B40A där vi bor är södra delen av marken vattensjuk. 
Dessutom finns det välbevarade stenmurar efter vägen. Om man ska bevara landskapet kan 
vi inte se att det skulle få plats med mer än ev. 2-3 enbostadshus. Vi ser ett allvarligt 
problem med att bygga mycket i Almered för här finns ingen service alls. Om kommunen 
vill satsa på byggnation med närhet till samhällsservice ser vi inte Almered som ett 
alternativ. I samrådsplanen står det att byggnation och planering ska ta hänsyn till 
nuvarande miljö och vi tycker inte att kraftig utbyggnad av Almered stämmer med det.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Områdena B40b, B40 c och B40 e är inte längre aktuella. Synpunkter noteras.  

82 
Våra synpunkter gäller speciellt områden B10 och B11, som idag är jordbruksmark. Två 
anledningar tas upp och motiveras. 

1. Användande av jordbruksmark med bristfällig motivation. 

2. Att framtidsvisionen för bostadsplanering använder en nollvision för kollektivtrafik. 

Användande av jordbruksmark 

Vi vänder oss mot att kommunen planerar att använda produktiv jordbruksmark för 
byggnation. I området finns jordbruksföretag som har ekologisk mjölkproduktion och som 
för närvarande utnyttjar områdena B10 och B11. Företagen bedriver ekologisk 
mjölkproduktion, detta innebär att företagen inte kan köpa in foder utan måste odla sitt 
foder i närområdet.  

Vi anser även att det bör läggas till för område B11 att området ligger inom skyddsavstånd 
för djurhållning.  

I närområdet kring busshållplatsen vid Hyssna handel finns alternativa markområden, som 
belastar skogsmark snarare än jordbruksmark.  

Enligt Marks kommuns översiktsplan bör inte jordbruksmark användas för byggnation. Om 
jordbruksmark tas i anspråk skall det motiveras och kvantifieras. 
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ÖP sid 18 Areella näringar Bygg på produktiv jordbruksmark endast för att tillgodose 
betydelsefulla samhällsintressen då alternativ lokalisering saknas. Ny bebyggelse på 
jordbruksmark ska motiveras, arealen redovisas och påverkan bedömas.   

ÖP sid 21 Energi och miljö för framtiden 

Ta till vara och hushålla med naturtillgångar och resurser, så som sjöar och vattendrag, 
jordbruksmark, grus, vindkraft och solenergi.  

ÖP sid 39 Miljökvalitetsmål - Ett rikt odlingslandskap 

Förslaget betonar att värdefull jordbruksmark i möjligaste mån ska bevaras, att bebyggelse 
i första hand utvecklas genom komplettering och förtätning av befintlig bebyggelse och att 
ev ianspråktagande av jordbruksmark motiveras, alternativ lokalisering prövas och 
konsekvenser för jordbruket utredas. För att växa enligt befolkningsmålet kan viss 
jordbruksmark ändå komma att beröras, särskilt inom de orter som pekas ut för 
bebyggelseutveckling, se kapitel 8.2 avsnitt Areella näringar. Nollalternativet innebär 
mindre ny bebyggelse men mer utspridd än i planförslaget och anger inga bestämmelser 
om begränsning av påverkan, varför båda alternativen kan påverka målet negativt.    

ÖP sid 44 Sammanvägd bedömning av miljökonsekvenser 

Miljöbelastning sker framför allt genom den växande bebyggelsens tryck på jordbruksmark, 
grönytor och naturmiljöer och genom lokalt ökad biltrafik. Till fördelarna med en svagare 
bebyggelseutveckling hör bättre tillgång till bostadsnära natur, bevarad jordbruksmark, mer 
orörda naturområden etc.   

Vision för framtida kollektivtrafik 

Vi anser att kommunen inte enbart bör utgå från dagens kollektivtrafik och dess hållplatser. 
Översiktsplanen bör även ta med en framtida planering av nödvändig kollektivtrafik-
utbyggnad. Med alternativa busshållplatser öppnar sig möjligheter för alternativa områden 
för byggnation.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen, sid 3. 

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. Övriga synpunkter noteras. 

83 
I den föreslagna markanvändningen för orten Ubbhult anges att området B9, beläget längst 
Anne Majas Väg, avses att bebyggas innan 2030.  

Som en av de boende på Anne Majas väg vill jag härmed påpeka att Anne Majas Samfällig-
hetsföreningens gemensamhetsanläggning, G:A 1, finns inom det markerade området B9 
vilket påtalades senast till en handläggare på Marks Kommun i juli 2016. Handläggaren 
skulle notera det i projektanteckningar och ärendet var då till synes utagerat.   

Det uppstod därför ett antal frågor när FÖP publicerades och särskilt a) om Marks kommun 
fortfarande saknar kännedom om ovannämnda gemensamhetsanläggning eller, b) om 
Marks kommun valde att bortse från denna omständighet vid framtagande av FÖP och i 
sådana fall på vilka grunder?  

Jag skulle därför vilja få kontakt med en handläggare på relevant enhet för att komma fram 
till en lösning på situationen tillhands. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Nuvarande handläggare varit i kontakt med synpunktslämnaren. Synpunkter noteras. 
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84 

Vi byggde 2007 på tomt Sätila 5:29. Vi har en allmänning mellan oss och vår granne och 
vad jag förstod på mötet så ska det byggas bakom oss och trafiken ska gå upp i mellan oss 
bland annat. 

Förstår inte detta för trafiken kommer öka mycket in i ett bostadsområde där det både finns 
förskola och många bostadshus. Det kommer bli trångt med utrymme i korsningen upp på 
den tilltänkta vägen. 

Vi är även oroliga för vår tomt eftersom det kommer väldigt mycket vatten ifrån berget 
bakom oss när det regnar. Tar man ner skogen så finns det inget som tar upp vattnet på 
samma sätt. Har ni gjort några markundersökningar och vet ni hur mycket vatten det 
kommer? Vi har bott där i 11 år nu och det är stora mängder vatten som kommer ifrån berget 
när det regnar mycket. Det ligger en dränering bakom huset upp mot skogen som 
kommunen har lagt där för många år sedan. Vad jag har sett så tar den inte upp speciellt 
mycket vatten när det kommer mycket vatten heller. Undrar hur byggnationerna kommer 
påverka vattenflödena ner mot vårt hus? 

När vi byggde vårt hus var det för att närområdet med skogen var helt fantastiskt och det 
lovades att inget bygge skulle ske bakom vårt hus. Det bor mycket barnfamiljer i området 
ska det då gå mycket tung trafik där kommer det uppstå mycket problem. Som det är nu är 
det ett väldigt lugnt område med minimal trafik och det är tryggt och lugnt för oss familjer 
som bor här. Framförallt är det väldigt tryggt för oss föräldrar att våra barn kan gå till 
varandra på gatan säkert. 

Att vi från början år 2006 valde att bygga just här var att närområdet skogen för oss verkade 
helt fantastisk och nu ska allt detta bort som gör vår och andras tomter så unika. Vi valde 
köpa tomten för att det lovades att inte bygga något bakom oss det talade kommunen då 
om för oss. Känns som att vi faktiskt har blivit lurade. 

Från vår tomtgräns ligger allmänningen exakt utanför vår altan, hur ska ni göra för att vi 
ska slippa se alla fordon som kör upp och ner här?? Det är inget vi vill se och definitivt inte 
höra när vi är på den sidan. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Synpunkterna noteras. Gränsen för område B01 kommer att ses över mot befintlig 
bebyggelse.  

85 

Med tanke på att utbyggnad av vatten och avlopp på sträckan Sätila-Flohult-Dyrenäs finns 
i budget för åren 2019 - 2021 och området redan idag är ett populärt område för 
permanentboende så anser jag att kommunen bör ta fram en ny detaljplan med generösare 
byggrätter för Dyrenäs. Området är idag planerat som fritidshusområde med relativt små 
byggrätter vilket begränsar möjligheten för fastighetsägarna som vill bygga till sin stuga och 
flytta till området permanent. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Det åligger fastighetsägarna att inkomma med begäran om planbesked.  Synpunkter noteras. 

87 
Karta (sid 30) Miljörisker bör markeringen ”Miljöfarlig verksamhet” ersättas med en grön 
punkt ”Område med risk för förorenad mark” då tappen är nerlagd. 

Angående utveckling av länkstråk och externa stråk framhålles helt riktigt betydelsen av 
stråket mellan Sätila och Hyssna‚ men det som poängterats i början av planförut-
sättningarna är framtida utvecklingen av Landvetter Airport vilket bidrar till att stråket mot 
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Björlanda, alltså Björlandavägen - där även Strömmaskolan har sin verksamhet - kommer 
att få stor betydelse och bör därför lyftas fram bättre i förslaget med åtgärder och en 
komplettering med en gång- och cykelväg till Strömmaskolan. 

Fjäråsvägen benämns såsom ett externt stråk, men utvecklingen i Kungsbacka och 
möjlighet till arbetstillfällen har utvecklats och kommer att öka i framtiden varvid även 
detta stråk bör betonas bättre för att kunna framhållas/prioriteras i Vägverkets åtgärds-
planer. 

Angående förtydligande rörelsestråk inom tätorten är förslaget att stärka centrumkarak-
tären med en stadsgata mycket bra. 

En bro över Storån mellan Lygnevi och Smälteryd är ett ”måste” för att möjliggöra utveck-
lingen av vandringsstråket till Ramhultafallets naturreservat. 

Angående utveckling av infrastrukturen saknas som noterats i förslaget pendelparkeringar 
i Sätila. 

Lokalisering av pendelparkering kan som förslaget avsättas i korsningen Hyssna- och 
Torråsvägen, men även förslagsvis avsättas vid Björlandavägen där nedlagda tappen finns. 
Denna synpunkt gäller även för placering av återvinningsstation. 

I förslagen på markanvändning (sid 34) borde även området öster om B03 alltså korsningen 
Torråsvägen/Hyssnavägen vara intressant för framtida bebyggelse. 

Befintlig gräsplan väster om B05 bör flyttas till området sydväst om Sätilaskolan och 
därigenom möjliggöra att gräsplanen (Åängen) i framtiden kan vara en möjlig placering för 
verksamhetsområde. 

Allmänt är det svårt att kunna ge synpunkter på framtida bebyggelseområden då den nya 
överföringsledningens placering har stor betydelse för utveckling av Mark Nordväst, och ej 
finns redovisad såsom en ”illustrerad gata”. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Karta sidan 30 kommer att uppdateras. 

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 och GCM-vägar, se samlat svar 2 under 
sammanfattningen, sid 3. Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. 

FÖP Mark Nordväst behandlar inte Smälterydsområdet eftersom arbete med ett plan-
program för området pågått parallellt.  

Överföringsledningen får inte redovisas i planhandlingen. 

I förslaget föreslås en pendelparkering vid Hyssna/Torråsvägen. 

Övriga synpunkter noteras. 

89 

Som ägare av fastigheten Mark Lockö 1:10, ämnar inte sälja någon del av vår mark, till 
kommunen eller någon annan privat intressent så länge vi står som ägare. Anledningar till 
detta är som följer:  

• Vi vill bevara det öppna landskapet med brukningsbar jord som är i vår ägo  

• Vi vill använda vår avrösningsjord (impediment) till framtida betesmark för får/getter 

• Vi har i dagsläget en arrendator som brukar vår jordbruksmark på ekologiskt, 
tillfredsställande sätt som en del i sin verksamhet 

• Vi ämnar eventuellt att själva bruka jorden i framtiden 
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• Vi har ett muntligt avtal/löfte med förre ägaren att inte sälja mark, utan bevara det öppet 
för jordbruk och/eller betesmark. 

Synpunkter gällande närliggande mark 

Vi ser helst att kommunen ändrar sig i sin planering gällande förläggande av bostäder på 
åkermark gränsande till fastighet Mark Lockö 1:10. Anledningar till detta är som följer: 

• Den sammanhängande åkermarken som gränsar till Lockö 1:10 fram till väg 156 bör förbli 
åkermark. 

• Det är bakåtsträvande att tro att människor flyttar till Hyssna för att bo i ett ”tätbebyggt” 
område. Människor som inte brukar jorden själva, flyttar till Hyssna för åkermarkernas 
skönhet, inte för att skövla dem. 

• Det ekologiska brukningssätt som används för jorden idag är ett hållbart sätt att se på 
framtiden. Marks kommun behöver ta vara på det man är bäst på, det nära jordbruket.   

Synpunkter gällande LIS-områden 

Vi anser att planering av bebyggelse längs med Surtan är väldigt olyckligt, då detta område 
är unikt i sin skönhet och bör bevaras för sitt natur- och kulturvärde. Förtätning när den 
närmsta tiden inkräktar på Hyssnas ortsbild på ett mycket negativt sätt och det behövs 
heller inte, då bostadstrycket omöjligt kan vara så stort när det finns andra, och dessutom 
bättre alternativ. Sälj in kommunen som en plats där man får närhet till dessa sköna 
områden, exploatera inte sönder dem och lämnas med tråkiga bostadsområden långt från 
storstaden. 

Förslag på andra platser att bygga 

Vi anser att Marks kommun bör utreda möjligheten att bygga nya bostäder på skogsmarken, 
på andra sidan väg 156, från Hyssna handel sett. Argumenten för att detta inte skulle vara 
aktuellt har från kommunens sida varit att det inte finns säker övergång för fotgängare över 
väg 156. Vårt förslag är då att prata med Trafikverket om att anlägga en rondell där utfarten 
är idag. På så sätt får man ner hastigheten och man kan med enkelhet lägga till ett 
övergångsställe för boende på andra sidan, samt för kollektivtrafikresenärer som kommer 
norrifrån. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande. 

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3. 

Gällande LIS-områden, se samlat svar 4, sid 3. Övriga synpunkter noteras. 

90 

Vi kunde med tillfredställelse konstatera att representanterna från Marks kommun klart 
redovisade att det är fastighetsägarna som har bestämmanderätten över om avstyckningar 
skall göras i respektive fastighet.  

Fastighetsägarna till Sörvilg 1: 20 har ingenting emot att fastigheten ingår i område B20. 

Vidare framkom på mötet att då kommunen äger mark bakom ishockeyhallen och Vallmo-
vägen så borde detta område också utnyttjas. Därför föreslogs att också ett ”B-område” 
borde planeras in där. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 
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92 

Fördjupade översiktsplanen pekar på en utveckling av Hyssna främst mellan affären 
Hyssna handel och befintliga centrum några hundra meter längre bort på andra sidan ån. 
Det är ett litet område slättmark som idag fungerar bra som länk mellan affären och centrum 
med upplyst gång och cykelväg. Här finns några av de viktigaste kvaliteterna med att bo i 
Hyssna representerade: en stilla jordbruksbygd med naturen nära och ån Surtan som 
slingrar sig fram. Slätten mellan Locköfallsvägen och Skogvallavägen är väl synlig från väg 
156 när man passerar Hyssna, med nya kyrkans torn i fonden. 

Slätten bildar ”porten mot centrala Hyssna” när man rör sig längs väg 156 genom samhället. 
Slättens åkermark brukas fortfarande och kännetecknas av vackra stenmurar och en 
gammal torpargrund. Befintlig bebyggelse ligger på åsar längs med slättens kanter, så som 
det traditionellt ser ut i stora delar av Hyssna. Detta är en kulturmiljö som är viktig att 
värna om, både för boende i Hyssna som för de som passerar på väg 156. Ny tät bebyggelse 
inom utvecklingsområde B10 och B11 riskerar att rubba denna kulturmiljö. 

Område B10 är idag inom vattenskyddsområde primär och sekundär zon. Detta område 
borde inte pekas ut som ett utvecklingsområde av den fördjupade översiktsplanen så länge 
vattenskyddsområdet är kvar. Området kommer aldrig att helt kunna byggas ihop med 
Hyssna centrum på grund av: Surtans dalgång där miljön är skyddsvärd och marken har 
dålig bärighet för hus. 

En bilväg längs med Locköfallsvägen över ny bro till Hyssna centrum är inte att föredra. 
Tidigare fanns en bilbro men den är borttagen och sedan några år finns en fin gångbro på 
dess plats, byggd av boende i området. Härifrån har man en vacker vy av Lockö gamla kvarn 
och här går också vandringsleden Hyssnaleden. Skulle en bilbro byggas på platsen igen så 
skulle det bli väldigt mycket trafik på Locköfallsvägen då alla som bor i villaområdet söder 
om centrum skulle börja ta den vägen igen. Man skulle även göra påverkan på den vackra 
miljön runt kvarnen. Locköfallsvägen som den ser ut idag är inte byggd för den stora 
trafikmängd som en bilbro skulle innebära och det skulle bli störande för de som bor längs 
med vägen, särskilt direkt runt bron där det är smalt och väldigt nära till bostadshus. 

Att förlägga en ny förskola i utveckling som område B10 eller B11 är en dålig ide på grund 
av närheten till väg 156. Det skulle innebära att många barn rör sig runt vägen på väg till 
och från förskolan samt under lek efter förskolan, till exempel i skogen vid Sätilaberget.  
Bättre att bygga ut förskolan i centrum där avståndet till väg 156 är större och där också 
skola och skolskogen i Torshall finns. Ett annat alternativ kan vara att bygga en ny förskola 
i direkt anslutning till befintliga F-6-skolan så att skol- och förskolebarn inte behöver korsa 
några bilvägar alls när de rör sig mellan skolans och förskolans lokaler. 

Ny bebyggelse på Uvekullen, område B14, skulle kunna medföra mer buller från väg 156 i 
Hyssna centrum, om man tar bort stora delar av befintliga skogen. Detta borde utredas 
innan man går vidare med att planera bebyggelse i område B14. 

Kommentarer kring utbyggnad av Hyssna centrum 

Känslan i Hyssna centrum är att det är lite dött och tomt, men centrum har potential: nära 
väg 156 med infrastruktur och service, men några hundra meters avstånd så att det inte 
störs av för mycket buller. Om man rustade upp befintlig bebyggelse (tex planerna på att 
bygga på en våning på centrumhuset med pizzerian) och byggde lite fler bostäder och 
lokaler i centrum så skulle det nog kännas mindre tomt. Hyssnahallen har redan gjort det 
bättre. Det finns ”hål” i centrum idag som skulle kunna bebyggas för att få ett mer 
sammanhängande centrum, t ex triangeln av åkermark mellan centrumkorsningen, 
äldreboendet och församlingshemmet. 
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Gång- och cykelbana från Stjärnhult till västra Bonared 

Väg hårt trafikerad, med en hel del tung trafik mellan Göteborg och Småland och pendlare 
mellan Skene/Kinna och Göteborg. Vägen är fortfarande en huvudled för lokaltrafiken men 
den har också blivit en barriär på grund av trafikökningen. Många Hyssnabor trivs i naturen 
och går gärna promenader eller gör ärenden till fots. Detta hindras idag på många ställen 
av väg 156 som skär rakt igenom samhället och är alltmer osäker att förflytta sig på som 
fotgängare eller cyklist. En stor del av trafiken respekterar inte fartkamerorna runt Hyssna 
handel så de har nog inte den effekt som det var tänkt. En rondell vid Hyssna handel skulle 
nog kunna dämpa hastigheter bättre. 

En stor del av Hyssnas invånare bor längs med väg 156 mellan Stjärnhult och Bonared. 
Många invånare i t ex Bonared tar bilen till affären/centrum när de egentligen skulle kunna 
gå eller cykla någon kilometer. I förslaget till FÖP lyfts vägen mellan Hyssna och Sätila 
fram som en sträckning där gång- och cykelbana behövs. För Hyssnaborna är det mycket 
mer intressant med en gång/cykelbana längs med väg 156 som kan knyta samman Hyssnas 
olika delar där det redan bor många människor. Den sträckan är cirka 2 - 3 km medan det 
är 7 km mellan Hyssna och Sätila.  

Kommentarer till ny bebyggelses utseende 

För att bevara känslan av by på landet i framtidens Hyssna har kommunen möjlighet att i 
nya detaljplaner styra så att ny bebyggelses arkitektur måste förhålla sig till den lantliga 
karaktär som befintlig bebyggelse har.  

Hyssnas befintliga bebyggelse karaktäriseras av gårdar med klungor av enbostadshus och 
ekonomibyggnader i trä med träfasader (enstaka i tegel) och tegel- eller plåtklädda sadeltak. 
Färgskalan domineras av vitt, rött och gult för boningshus och rött och vitt för 
ekonomibyggnader. Alla nya detaljplaner skulle kunna ange några olika fasadmaterial, 
kulörer och takvinklar som refererar till befintlig bebyggelse. Detta skulle vara ett sätt att 
kunna förhindrat ex moderna fasadmaterial som fibercementskivor och tunnputs på 
cellplast samt byggnadsdelar som pulpettak och låglutande tak. Det är inte några större fel 
på dessa material och byggnadsdelar, men de är mer stadsmässiga till sin karaktär, vilket 
blir främmande i Hyssna. Moderna byggnadsdelar som t ex stora glaspartier och låga 
socklar kan absolut passa in i Hyssna om de utförs med referens till traditionell bebyggelse 
i t ex material och kulör. 

För att all ny bebyggelse ska bli omsorgsfullt utförd och uppförd med tillräcklig detaljering 
av byggnadsdelar (räcken, entreer, balkonger, takfötter, mm) borde det skrivas något om 
byggnadsdetaljer i alla nya detaljplaner.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

I Trafikverkets arbete med ÅVS (åtgärdsvalsstudie) väg 156 är del av föreslagen GCM-
sträcka en föreslagen åtgärd.  Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 under 
sammanfattningen, sid 3. 

Den typ av detaljeringsgrad som föreslås kan ej regleras i detaljplan, förutom bestämmelse 
om takvinkel. Bullerpåverkan utreds i detaljplaneskedet. Övriga synpunkter noteras. 

93 

1. Korsning Alfsgårdsvägen-Hyssnavägen-”skolvägen” (se karta).  

 - att svänga in på Alfsgårdsvägen från hyssnahållet får göras mitt i kurva, vilket delvis 
innebär skymd sikt.  

 - svår situation då bilar möts i korsningen. 

Förslag: rondell, vilket också skulle sänka hastigheten i byn  
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2. Övergångsställe vid kyrkan 

- övergångsstället är delvis efter kurva (dvs skymd sikt) 

- övergångstället speglar inte gångtrafikanternas stråk, då de flesta kommer från centrum 
och går till Alfsgårdsvägen (väg till sjön) och vice versa.  

Förslag: skapa ytterligare övergångsställe på centrumsidan av kurvan, t ex från trottoar till 
utkiksplatsen.  

3. Farlig korsning Lisakullavägen - Hyssnavägen både för bilar, trafikanter och cyklister 

- sikten är skymd pga backe på Björlandavägen och stundtals håller bilar för hög hastighet 
in i byn. Krockar har inträffat i denna korsning.  

Förslag 1: rondell, vilket också skulle sänka hastigheten 

4. Mycket trafik på Alfsgårdsvägen 

- Ofta körs det på nätterna vilket stör de boende.  

- Vägen är smal vilket gör det svårt att mötas, med många gående/cyklande från/till 
stranden och det bor många barn i området. Ändå hålls det stundtals alltför höga hastig-
heter vilket leder till en otrygg situation för de boende och gående/cyklande. 

Förslag 1: stäng av vägen för biltrafik till sjön och dirigera istället bilar via vägen förbi 
Lygnevi. 

Förslag 2: rejäla farthinder som tvingar bilarna att hålla låga hastigheter. 
Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Gällande svar statliga vägar, se samlat svar 1 under sammanfattningen, sid 3. 

Alfsgårds- och Lisakullavägen är enskilda vägar. Övriga synpunkter noteras. 

95 

I dessa tider, då utvecklingen på alla håll går oerhört fort, är väl samhällsplanering svårare 
än någonsin antar jag. När utvecklingen av Mark nordväst dessutom kommer att påverkas 
väldigt mycket av besluten kring järnvägen till Landvetter, köpstaden vid flygplatsen och 
bostäderna på Landvetter Södra, blir det ännu svårare.  

Jag är sätilabo av födsel och, nästan, ohejdad vana, och mina synpunkter berör således 
hembyn i första hand.   

Pendling och arbetsplatser 

Sätila är idag en sovstad/förort till kommunerna i nordväst och väst, och kommer väl att så 
förbli. Chansen att få företag att etablera sig i Sätila är väldigt små så länge kommuni-
kationerna är dåliga och inga etableringsytor finns. Dessutom finns det inga incitament från 
regionalt eller statligt håll som uppmuntrar företag att etablera sig utanför städerna. Snarare 
tvärtom, tyvärr. Sätila och övriga mindre orter skulle må bra av att fler människor fanns i 
byarna på dagtid. 

Detta innebär att pendlingen kommer att öka ytterligare åt göteborgshållet, vilket gör det 
svårt att förstå att 1612 Hyssna-Sätila prioriteras före 1609 Björlanda-Sätila. Vägen till 
Björlanda är i betydligt sämre skick än vägen till Hyssna, och är ett hinder för företag som 
vill etablera sig i Sätila. Självklart är förbättrad kollektivtrafik önskvärt, men pendlings-
tiden blir lång om arbetsplatsen inte ligger i anslutning till busslinjen. Så fort ett byte krävs, 
blir frestelsen att ta bilen väldigt stark.      
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Bevara Sätilas karaktär  

Detta är den viktigaste rubriken i kapitlet om Sätila. Då det gäller befolkning och bostäder 
är en ökning inte ett självändamål. Förtätning och utbyggnad kan leda till att Sätila inte 
längre är en by med egen karaktär, utan snarare ett bostadsområde i mängden. Det faktum 
att Sätila är en by är det som attraherat många, däribland min Göteborgsuppväxta fru, fått 
dem att flytta hit och trivas. Hittills har planerare och byggherrar lyckats dölja 
bostadsområdena, eller fått dem att smälta in i bebyggelsen. Undantaget är centrum, från 
Klockaregården till Tandvårdskliniken, men det må väl vara hänt, just för att få ett markerat 
centrum. Det vore dock önskvärt att inga fler hus högre än två våningar byggs.  

Bostadsområden 

Av de angivna områdena för bostäder tycker jag att B05 och B06 skall tas bort eftersom de 
båda ökar förtätningen för mycket. I båda fallen torde byggkostnaden bli hög vilket tvingar 
fram hus högre än två våningar. B05 kommer att inverka mycket på befintlig bebyggelse, 
och B06 kommer dessutom att öka trafiken kring skolan.  

B04 anser jag är alldeles för stort. Om området över huvud taget skall tas i anspråk för 
byggnation skall det inte sträcka sig längre än Tappen (Björlandavägen 7). Därefter börjar 
radbyn, och att där ta bort utsikten över Storådalen är att ta bort radbyn. Kanske det vore 
bättre att reservera området mellan tandvården och tappen för verksamheter? Med ökad 
befolkning kan det finnas underlag för företag inom handel och service att etablera sig i 
Sätila. Plats för detta saknas i planen.     

De bostäder som försvinner här kompenseras av förslaget som finns angående Smälteryd.  

Vattentäkt 

Som tidigare ordförande i Sätila Sportklubb har jag vid flera tillfällen diskuterat skyddet 
kring Sätilas vattentäkt, då vår idrottsplats ligger inom den primära skyddszonen, och 
campingen inom den sekundära. I planen står det att ”skyddsområdet omfattar stora delar 
av centrum”, och det nämns vattenförsörjning via överföringsledningen, och vattentäkter i 
Hulta och Bua. Kanske är det möjligt att hitta en annan lösning för Sätilas vattenförsörjning, 
liksom i planen för Hyssna. Det skulle underlätta vid utvecklingen av Sätila Sand, Lygnevi 
och campingen.   

Slutligen 

Det är svårt nog att relatera ett dokument till en verklighet man känner väl, och det är 
oroande att det kommer att tas beslut baserat på denna plan av personer som inte har 
förankring i bygden, och som knappt varit på plats.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 under sammanfattningen, sid 3. 

Område B04 och B06 befinner sig i detaljplaneskedet som hanteras av plan- och byggnads-
nämnden.   

FÖP Mark Nordväst behandlar inte Smälterydsområdet eftersom arbete med ett plan-
program för området pågått parallellt.  

Övriga synpunkter noteras. 

96 

I planeringen av Almered så motsätter vi oss alternativet att bygga par-, rad- eller kedjehus. 
Anledningen till att vi bosatte oss i Almered, där B40a ligger granne med oss, är att vi vill 
bo på landsbygden och ha naturen in på knuten. Här finns enbostadshus med stora tomter 
blandat med små gårdar med hästhållning, bäddat för en genuin miljö.  
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Par-, rad- eller kedjehus passar inte in här! Ska det byggas ska det ske småskaligt och smälta 
in i omgivningen.  

Närheten till samhällsservice saknas då Västtrafik drar ner på busslinjer allt mer. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Synpunkterna noteras. Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. 

97 

Vi ifrågasätter följande punkter i utvecklingen av Hyssna tätort. Citat ur FÖP: ”Framhäv de 
centrala kulturmiljövärdena för att stärka karaktären och skapa attraktivitet” 

Hur avser man att bevara Hyssnas karaktär med den föreslagna förtätningen? Var finns 
hänsynen till Hyssnas speciella karaktär? Hyssnas starka karaktär grundar sig i balansen 
mellan bebyggelse och odlingslandskap och dess siktlinjer över ett böljande landskap. Det 
framtagna förslaget kommer att innebära tätbebyggelse på livskraftig åkermark. Modern 
byggplanering innebär stora ingrepp för befintliga plushöjder vilket även påverkar både 
siktlinjer och landskapets karaktär. Att utveckla Hyssna likt Sätila som har en mer samlad 
centrumkaraktär längs samhällets matargata, går inte att jämställa med Hyssnas spridda 
bebyggelse och bör ej heller byggas med samma täthet. 

Varför väljer man att bygga bostäder på odlingsbar, fin jordbruksmark, när det finns 
skogsmark? Klimatförändringarna påverkar oss ständigt och för ett livskraftigt jordbruk 
krävs odlingsmarken för överlevnad i vårt samhälle. Ett samhälle där vi framöver kommer 
vara mer beroende av självförsörjande när transporterna måste minska. 

Har man tagit hänsyn till översvämningsrisken från Surtan? Redan idag når vattennivåerna 
ända upp och förbi söder om fastighet 1:43 samt åker för föreslagen bebyggelse B11 och 
B10 är vattentäckta vid regniga perioder. 

Är de demografiska studierna baserade på historiska mönster eller har kommunen 
analyserat framtida befolkningsförflyttningar? Att äldre personer förutsätts flytta till 
lägenhet i Hyssna efter försäljning av eget hus ser vi redan idag är ett felaktigt antagande. 
Lika så att tillflyttade till Hyssna hellre väljer lägenhet framför villa. Befolkningen blir äldre 
men friskare med samma drömmar och tankar.  

Varför har ingen hänsyn tagits till redan pågående planerad förtätning av fastighet Lockö 
1:2 där fem villor, i två våningsplan och med små tomter ansökt om bygglov. Resultatet 
med både förtätningen Lockö 1:2 och område B10, B11, B15 kommer all central åkermark 
bebyggas längs Skogvallavägen och Dalängsvägen och Hyssnas karaktär är därmed 
förvanskad som kultur- och naturlandskap. 

En förtätning i området tar ej heller hänsyn till det frilufts- och kulturstråk ”Hyssnaleden” 
som löper genom området. 

Längs Skogvallavägen och Dalängsvägen ligger även flertalet fastigheter som är listade som 
kulturmiljöbyggnader i kommunens egna kulturprogram. Även dessa byggnader är känsliga 
för den kraftiga förtätningen som är föreslagen i området.  

Planering kring trafik. 

Har man analyserat trafikflödet vid nybyggnation B10. B11 B15? Är det rimligt antagande 
att både Skogvallavägen och Dalängsvägen ska kunna ”svälja” mer trafik? På Skogvalla-
vägen kan i dagsläget inte två bilar mötas mellan berget och ”stupet”.  

Hur tänker man med snabbare färd från Göteborgsområdet till Hyssna via väg 156? Denna 
väg är i dagsläget underdimensionerad för befintlig trafik. Hållplatsen Hyssna handel är i 
dagsläget ej heller trafiksäker och ligger med skymd sikt för trafiken som kommer från 
Göteborgshållet. 
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Planering kring barnomsorg. 

Har kommunen gjort en demografisk studie över utvecklingen av årskullarna för 
Hyssnaskolan? Var ska alla elever få plats vid tillökning av Hyssnaområdet 2030 med 220 
inflyttande? Ingen ny planerad skola finns medräknad i den fördjupade översiktsplanen.  

Hur tänker man, när man planerar in en förskola mitt i ett bostadsområde såsom B? De 
flesta förskolebarn blir skjutsade till sin verksamhet. I Hyssna som har ett stort geografiskt 
upptagningsområde samt är pendlingsort lämnar majoriteten av föräldrarna barnen med 
bil. Även tunga transporter/leveranser till tillagningskök är olämplig in i tätbebyggelse. 
Även här bör hänsyn tas till kvadratmeter skolgård/barn där högkvalitativ gård lämpligast 
förläggs i närheten av naturområde/skogsparti samt även att denna bör ligga med 
trafiksäkert avstånd till skola för möjlighet till synergieffekter mellan skola och förskola. 

Planering kring service. 

Varför lägger man så stor vikt vid Melltorps kvarn? Denna verksamhet är mycket småskalig 
i dagsläget. 

Hur tror man, att dagens Hyssna Handel ska kunna serva ännu flera konsumenter? Få 
möjligheter till expansion finns för expansion om ytan för leveranser fortfarande skall 
kunna brukas. Hela översiktsplanen har ett ensidigt fokus som bygger på en idé att länka 
ihop centrumtorget med Hyssna handel där handeln framlyfts som en betydelsefull nod 
och blivande servicecenter. Givet är att handeln tillsammans med pendlingshållplatsen är 
en plats med hög koncentration av flöde tack vare läge vid 156 men analysen av framtida 
konsekvenser vid ökat flöde har ej beaktats. Ej heller har man då valt att titta på andra 
framtida möjligheter för Hyssnas utveckling i stort. 

Kopplingen mellan centrumtorget och handels finns och fungerar väl i dag som ett viktigt 
promenad- och cykelstråk, där den lantliga promenaden innebär livskvalité för de som bor 
centralt. En tätare bebyggelse med bostadsområde B10, B11 skulle inte höja kvalitéen på 
orten. Den vackra vyn in mot Hyssna från landsväg 156 in mot Hyssnas åkermark och med 
kyrkan och förläggargårdarna i fonden skulle för evigt vara ett minne blott. 

Vi anser i mångt och mycket att liggande förslag på FÖP förvanskar bygdens natur- och 
kulturkvalitéer utan att ha vidare analyserat andra möjligheter och potentiella områden. Vi 
önskar därför framlägga följande förslag: 

Vårt samlade förslag Hyssna 2030 

Bygg ut Hyssna i skogen på andra sidan väg 156 från Hyssna handel räknat. På så vis förenar 
vi redan befintlig bebyggelse och bibehåller Hyssnas karaktär där jordbruksmarken bryter 
emellan bebyggelsen. 

Detta motiverar även till en säker överfart på väg 156 - från den ena busshållplatsen till den 
andra - behövs en gångbro eller ett övergångsställe med manuell ljusreglering. 

Bevara det öppna landskapet med fina siktlinjer ut över Surtans dalgång. Se till att det 
finns många öppna landskap mellan bostäderna. Behåll jordbruksmarken och värna om de 
vilda djuren och deras områden. 

Bygg flera friliggande villor och färre marklägenheter med hyres/bostadsrätter. 

Bygg tvåplans hyreshus på torget i centrum. 

Bredda Locköfallsvägen som transportled/tillfartsväg. 

Gör Dalängsvägen till återvändsväg. 

Placera en ny förskola vid Bollebygdsvägen nära skog och natur. 

Bygg ut skolan vid den nuvarande skolan. 
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Gör väg 156 till en 1:2-väg och sätt upp fartkameror utanför Hyssna handel. 

Flytta Hyssna handel till Sandvadskrysset. Bygg rese- och servicecentrum där och koppla 
ihop det med mack och post ev. med en rondell och planskild korsning. 

Se till att alla busshållplatser längs väg 156 tas i bruk igen. Bygg hus/lägenheter vid dessa 
ställen och runt området vid Blommigt och Prickigt mot Lillaskog. 

Bygg mera bostäder längs Bollebygdsvägen och Segloravägen. 

Bygg gång- och cykelväg från Sätila fram till Sandvadskrysset. Bygg gång- och cykelvägar 
från Bonared fram till Lillaskog, från Sandvad till badplatsen vid Lillasjö och längre fram 
mot Bollebygd. 

Bredda vägen mellan Sandvad och torget i centrum. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1, och gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 under 
sammanfattningen, sid 3. Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 sid 3. 
Övriga synpunkter noteras. 

99 

• På sidan 27 står att ”Björlandavägen trafikeras med 500 fordon/dygn, vid resor mot 
Göteborgsregionen”, medan det på sidan 115 står ”Länkstråket mellan Sätila och 
Björlanda, på väg 1609, trafikeras av 1000 - 1499 fordon per dygn”. Eftersom Björlanda-
vägen är länkstråket mellan Sätila och Björlanda är antingen ena siffran fel eller så bör 
man förklara den skillnaden.  

• Restidskvoten i tabellen sidan 14 för resa mellan Sätila och Göteborg är missvisande, då 
ändhållplatsen i Göteborg är Heden. Dessutom gäller den restiden bara i de få fall under 
högtrafik då man inte behöver byta i Landvetter. På sidan 27 står det dessutom att 
restiden mellan Sätila och Nils Ericson-terminalen i Göteborg är en dryg timme. Då 
möjligheten att pendla med buss mellan Sätila och Göteborg kraftigt försämrats är det 
viktigt att det inte verkar bättre än det är. 

• Då Björlandavägen är väldigt smal med dålig sikt bör man bygga en gång- och cykelväg 
även här. Åtminstone till Strömma då många elever promenerar på vägen mellan skolan 
och Sätila centrum. 

• Område B04 sträcker sig för långt norr ut. Egentligen bör man inte bygga här men om 
man måste bör man inte bygga norr om ”Tappen”. Dels förstör man produktiv åkermark 
och dessutom förstör man utsikten över dalgången som är en stor del av det som gör 
Sätila så vackert. 

• På sidan 33 står följande: ”Alternativt skulle återvinningsstationen eventuellt kunna 
placeras på de stora ytorna vid Tappen.” Då det nästan alltid blåser västliga vindar här 
kommer det att innebära en hel del olägenheter för de som bor öster om vägen. Dels med 
skräp som blåser upp i våra trädgårdar (som det gjort från soptunnorna vid Tappen) och 
dels med risk för lukt. 

• Vi tycker det är viktigt att tänka på att det är landsbygd vi talar om. Det skrivs om 
förtätning och det bör man i så fall göra i samråd med de som redan bor i aktuellt område. 
De senaste två förslagen vi sett med förtätning av Sätila visar ingen större hänsyn till de 
som redan bor i området. Att bygga höga hus i ett mindre samhälle blir lätt väldigt fel. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Texten om antal fordon/dygn på sidan 27 ändras till 1500. 

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 under sammanfattningen, sid 3. 
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Figur 1:4 restidskvoter ses över. Övriga synpunkter noteras. 

101 
Vi motsätter oss till förslaget att planera in nya områden runt Björlanda och Råryggen. I 
förslaget mutas brukningsbar åkermark in trots att det finns skogsmark att tillgå. De inritade 
områdena i Björlanda uppgår till ca 50 - 70 ha prima åkermark i ett område med brist på 
åkermark för de levande lantbruken. Stora delar av dessa marker ligger dessutom i områden 
som fungerar som tillrinning för Storån och Storåns dalgång där det finns marker som är 
skyddsvärda och arter som behöver skyddas. 

I Björlanda vill förslaget bebygga mark i mer eller mindre direkt anslutning till djurstallar. 
Hela detta område skall helt tas bort och inte bebyggas då det gör mer skada än nytta. Sätila 
samhälle behöver inte konkurrens från en ny liten ”by”. 

Dessutom finns det gott om alternativ mark som inte är åkermark i området. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3.  

103 

LIS: Även om det givits möjlighet att bebygga i strandnära lägen, är det inte nödvändigtvis 
en bra idé. Strandskyddet är, om inte unikt, så troligen ovanligt jämfört med andra länder. 
Det är värt att bevara. 50 meter från en strand är inte långt, och risken finns att det röjs ner 
mot stränderna, och byggs bryggor, anläggs små stränder etc. Den inritade LIS som närmast 
berör mig riskerar att blockera tillgången till Sandsjöns strand jag har idag, och det gäller 
nog samtliga som bor här, utan egen strand. Det är endast 3 eller 4 fastigheter som kan sägas 
ha strandtomt idag. Jag föreslår att man backar på den punkten, och tar bort LIS ur FÖP:en. 

Läser man föregående FÖP kan man konstatera att en hel del planer från även den ännu 
tidigare FÖP:en inte blivit av, på grund av omvärldsförändringar som inte kunnat förutses, 
eller kommit snabbare än man tänkt sig. 
 
Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande svar LIS-områden, se samlat svar 4 under sammanfattningen, sid 3. 
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I planen föreslår ni att förlägga en pendelparkering vid korsningen Fotskälsvägen/ 
Hyssnavägen. Att mätningarna som Trafikverket har gjort, påvisar visserligen att det är fler 
fordon som åker den vägen. Men, då har man inte tagit med i utvärderingen av framtagen 
mätning, att det är fler skolbussar som kommer från andra delar av kommunen än de som 
kommer Björlandavägen. 

Inte heller har det noterats att från Sätila centrum samåker många mot Kungsbacka och 
Göteborg. Bilarna ställs i centrum (även de som bor öster om Björlandavägen ställer sina 
bilar i centrum).  De kommer förmodligen inte att ställa sina bilar i riktning mot Hyssna 
(fel håll). Jag föreslår att det anläggs en pendelparkering mellan Folktandvården och den 
gamla Preemtappen i stället eller både och.  

Att det skulle bli sämre miljöpåverkan pga. av en pendelparkering utmed Björlandavägen 
just där, än att anlägga ett villaområde med minst lika många bilar som på en 
pendelparkering, har inte beaktats. Det gäller det villaområdet som inte togs med i planen 
då den är under utredning vilket är lite sorgligt. 

Vi i Sätila värnar om vår fina dalgång. Om det skulle bli byggnation där, så kommer de som 
bor på Gunnesvägen och Gunnesgränd inte att kunna se dalgången längre. 
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Byggs det fler hus nedanför Hyssnavägen och Björlandavägen inom centrala Sätila och 
Hede by så är det ingen längre som ser att det är en unik dalgång som borde bevaras.  
Dalgången kom med redan i första Översiktsplanen för Mark. Riksintresse för natur och 
friluftsliv! Det vore lämpligare att förtäta öster om Björlandavägen (samma markägare). 

Att Marks Bostad önskar bygga bostadshus i slänten ner mot skolan väster om Hyssnavägen 
kommer att förstöra utsiktsplatsen vid kyrkan (kommunens bästa utsikt). Gångvägen från 
Hyssnavägen (vid Klockargårdens gräns) ner mot skolan används dagligen av byns 
skolelever och deras föräldrar. De hyreslägenheter och den bostadsrätt som finns i centrum 
kommer att sakna utsikt mot Lygnern, om det blir en byggnation där. 

Dessutom gör det att ”sorlet” från skolan kommer att höras än tydligare i samhället, då det 
blir ljud som slår mellan blivande hyreshus och åsen mot Fjärås. Avråder därför byggnation 
i slänten ner mot skolan. 

Är detta ljudfenomen något som kommunen har tagit med i sina beräkningar? 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

De bostäder som omnämns (B06) befinner sig i detaljplaneskedet som hanteras av plan och 
byggnadsnämnden. I arbete med detaljplan ingår att lösa aktuella dagvattenfrågor. 

Övriga synpunkter noteras.   

105  
Det bör stå att planen inte är juridiskt bindande samt att Marks kommun inte har några 
planer på att tvångsexploatera mark. Det bör stå i dokumentet att markägaren bestämmer 
över sin mark. 

Lantbrukare skall kunna bygga ekonomibyggnader efter verksamhetens behov utan att 
begära bygglov. 

Det är viktigt att det byggs lägenheter i Hajom gärna i anslutning till de lägenheter som 
Marks kommun redan har i byn. Det finns ledig kapacitet i befintligt avloppssystem. 

I Översiktsplan för Mark står att i Hajom skall enstaka bebyggelse kunna ske i utkanterna 
av kultur- och åkermarken (skogsmark) om markägaren är intresserad av att sälja tomtmark. 
Det är stor skillnad på detta synsätt gentemot det som står skrivet i FÖP Mark nordväst. 

Utformningen av det som byggs i Hajom i framtiden skall vara anpassat till den befintliga 
ganska enhetliga bebyggelsen, dvs. det bör finnas bestämmelser om utformning för att 
skydda kulturvärdet. 

De gårdar som berörs av område B 31 består till största delen av arealer 5 - 10 hektar. Att 
avsätta mark till bostäder skulle kraftigt reducera möjligheterna för dessa lantbrukare att 
bedriva jordbruk. Speciellt då detta är den gårdsnära marken som är mest värdefull för 
verksamheten. 

Ett flertal av gårdarna inom område B 31 har djurhållning, detta framgår inte av planen. 

Det är allmänt känt att jordbruk och bostadsområden inte fungerar ihop på längre sikt. 

Anledningen till planen får ej vara att kommunen på sikt skall finansiera en utbyggnad av 
avloppssystemet vilket har varit på tal. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Text om att översiktsplanen inte är juridiskt bindande tillförs planförslaget.  

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3.  

Övriga synpunkter noteras.  
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109 
Jag vill ej ha någon byggnation på min åkermark Björlanda 3:3. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar: 

Synpunkterna noteras. Fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande. 

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3. 

110 

Vi vill överklaga och anser att riksintressena i Hyssna påtagligt kan ta skada av LIS-området 
05A Melltorp, i området söder om Svedjevägen, närmast Melltorps radby. 

Det planeras ett LIS-område 05A Melltorp (tre områden), varav ett område ligger vid 
Melltorps radby med riksintresse. Detta LIS-område skulle vi önska att ni tog bort. Vid 
Surtan som rinner förbi finns det också biologiska värden med riksintresse för naturvård. 
Trots de fina orden om viljan att slå vakt om kulturmiljön planerar kommunen ett tjugotal 
nya bostäder ”beroende på byggnadssätt”, på mark där en tusenårig kyrkostig finns bland 
lämningar av skvaltkvarnar i ett unikt odlingslandskap.  

Intill går Hyssnaleden längs Surtans dalgång och korsar bäcken, genom Melltorps radby, 
Hyssna gamla kyrka och Lockö kvarn som är en bevarad kulturmiljö av riksintresse. 
Området ett välbesökt och värdefullt friluftsområde för lokalbefolkningen och turister. 

Det finns andra ställen att exploatera i Hyssna, t ex vid Hyssna handel på andra sidan väg 
156 och kring Olideberg.  

Vandringsturismen växer i området med utgångspunkt Kvarnen i Hyssna.  

Allas engagemang med Hyssnaleden, Hyssna hembygdsförening och vårt långsiktiga arbete 
med naturturism för att värna om detta område, dess unika natur- och kulturmiljö, måste 
beaktas i det långa perspektivet med starkare skydd, och inte ändras efter enskilda 
exploatörers intressen och rådande byggtrender. 

Värdebeskrivningen i riksintresset Viskans och Surtans dalgångar baseras till stor del på 
ett sammanhängande, varierat odlingslandskap där bevarandet av detsamma är av stor vikt. 
Även att undvika skada på Viskans och Surtans vattenmiljöer pekas ut som viktigt. Att ta 
jordbruksmark i anspråk, vilket utbredningsområdena för verksamheter och bostäder gör, 
riskerar att motverka riksintresset för naturvård. 

Vi hittar inte riksintresse för naturvård i Marks kommun Viskan och Surtans dalgångar 
med Assbergs raviner 5381 ha (NRO 14171). På sidan 127 står det om att det finns tre 
riksintressen för naturvård i nordväst, men där är NRO 14171 ej med. 

Turismperspektivet med dess friluftsområden saknas i FÖP Mark Nordväst.  

Hyssnaleden är topp 5 som vandringsled i Sjuhärad, där Kvarnen i Hyssna varit med i 
nästan tio år i styrgruppen så som enda privata företaget i gruppen, då Mark väljer att inte 
vara med. 

Vi är nyfikna på: Hur ser kommunens frilufts- och turismvisioner ut?  

Hur står sig riksintressen för natur & kulturarvsområden i jämförelse med enskilda 
markägares intressen?  

Vi förordnar att det bör råda en oerhört stor restriktivitet när det kommer till nya 
etableringar inom strandskydd. Gärna som en politisk vision! 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:   

Riksintresset Viskans och Surtans dalgångar med Assbergsravinerna (NRO 14171) tillförs 
texten i handlingen. 
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Gällande LIS-områden, se samlat svar 4 under sammanfattningen, sid 3. 

Turismen behandlas på olika ställen i FÖP Mark Nordväst bl a sid 111, 127 och 132 – 133. 

Övriga synpunkter noteras. 

117 
Inledning 

Enligt planförslaget är det populärt att bosätta sig i de nordvästra delarna av Mark. Det 
beror på att boendemiljön är attraktiv och att bostäder och tomtmark är billigare än bland 
annat i Göteborg och Borås. Ungdomar uppvuxna i området vill också bo kvar. Vid 
försäljning av fastigheter upplever jag att friliggande hus spridda i hela området är minst 
lika attraktiva som husen i områdets tätorter. Det bör fortsättningsvis vara möjligt att bygga 
nya hus överallt i nordvästra Mark.  

Eftersom jag bor i Hyssna kommer mina synpunkter rörande planförslaget mest beröra det 
som förslagits för Hyssna. 

Jordbruksmark 

I planförslaget anges att stor restriktivitet gäller vid bebyggelse på produktiv 
jordbruksmark. I planförslaget har inte tillräckligt stor hänsyn tagits till detta. Det gäller 
områdena B04 i Sätila, delar av områdena B10, B11, B13 och B15 i Hyssna och B41 i 
Björlanda. Områdena i Hyssna brukas av en av de få aktiva jordbruksföretagen som 
heltidsysselsätter ägaren och ytterligare minst en anställd. Nedan finns foton från 
planförslaget som visar på bra åkermark från områdena B10 och B11. Beträffande B41 i 
Björlanda visar kartbilden för området hur gränserna för området är dragna längs med 
skogskanterna och att detta i stort sett bara består av åkermark, trots att det i anslutning 
finns skogsmark som skulle kunna tas i anspråk för byggnation. 

Hyssna allmänt 

Typiskt för Hyssna är den öppna landsbygdskaraktären. Denna bör bevaras och därför bör 
alltför tät bebyggelse undvikas. Det är inte en urban miljö som efterfrågas av dem som vill 
bo kvar eller flytta till Hyssna. Det bör därför planeras för bostadsområden inte bara mellan 
Hyssna handel och ”centrum”. På så sätt ökar också chansen till att ”få loss” mark för 
bebyggelse. 

Bostadsområden i Hyssna 

Samtliga föreslagna bostadsområden ligger mellan Hyssna handel och centrum. Det leder 
till tät bebyggelse och att den öppna landsbygdskaraktären förloras samt att delvis mycket 
bra åkermark tas i anspråk.  

Fler områden måste läggas in i planen för att ha chans att nå det uppsatta målet om antalet 
nya bostäder. Norrut sträcker sig Hyssna tätort till Ryavägen. Kommunalt vatten och av 
lopp är utbyggt i den norra delen. Nyligen har nya ledningar för vatten och avlopp lagts 
ned på Svedjevägen. Gång- och cykelväg finns efter Bollebygdsvägen till bron över Surtan 
vid Granhällvägen. Det finns också en mindre väg över till fotbollsplanerna vid Ekäng på 
Hålsjövägen. Nya bostadsområden kan med fördel byggas väster om Surtan i kanten av 
skogen och på skogsmark mellan Svedjevägen i söder och norrut till Olidebergs- och 
Ryavägen. Denna del av tätorten ligger bra till för pendling till boråsområdet med 
arbetstillfällen bland annat i det växande Viaredsområdet. Avståndet till centrum med är 
från denna del av tätorten inte längre än från Hyssna handel. 

För att få fler bostäder i närhet till busshållplatsen vid Hyssna handel kan ett eller ett par 
bostadsområden planeras in på skogsmark väster om väg 156. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖP MARK NORDVÄST 2019-08-27    KS 2013-389 212 
 

66 
 

För att möta önskemål på bostadsmiljö bör dessutom spridd bebyggelse tillåtas i hela 
Hyssna socken. 

Föreslagen bebyggelse i Hyssna 

I de föreslagna bostadsområdena föreslås i planförslaget lägenheter, radhus och kedjehus. 
Endast några enstaka villor på mindre tomter förslås i kanten av område B10. Jag tycker att 
det bör vara fler villor och mindre med tät bebyggelse. Detta med anledning av att familjer 
som söker bostad i Hyssna ofta vill bo i villa. Ett visst antal nya lägenheter bör byggas för 
äldre och unga. Det får inte byggas så att miljön upplevs urban. Husen, oberoende av slag, 
bör ha max två våningar. 

Trafiksituationen i Hyssna 

Planerad ny bebyggelse med därtill hörande vägar bör planeras så att trafiken blir säker och 
boendemiljön bra. Trafikverkets vägar genom området används även för lokaltrafik. 
Kommunen bör ha en tät dialog med Trafikverket och starkt ”trycka på”, så att trafiken blir 
säker. I samband med ny bebyggelse bör vägar planeras så att det inte inbjuder till genom-
fartstrafik med bilar genom bostadsområdena, till exempel mellan centrum och Hyssna 
handel. 

Säkra gång- och cykelvägar bör planeras in och byggas. Mellan centrum och Hyssna handel 
måste det finnas en helt bilfri sådan. Utefter väg 156 bör det finnas en gång- och cykelväg, 
från Forsbergs Fritidscenter västerut till första infartsvägen till Lillaskog. Från Sandvad-
krysset till centrum bör också finnas en gång- och cykelväg samt hela vägen utefter 
Hålsjövägen från centrum till fotbollsplanerna vid Ekäng. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3.  

Gällande statliga vägar, se samlat svar 1 och gällande GCM-vägar, se samlat svar 2, sid 3. 

Övriga synpunkter noteras. 

118 
Godtar inte planerna för Björlanda Löjtnantsgård 4:14 då den inkräktar på cirka 18 hektar 
åkermark, ca 4 hektar skogsmark samt 6,5 hektar arrendemark, detta eftersom dessa marker 
utgör hälften av Björlanda Löjtnantsgårds 4:14:s totala åkermark. Framtida planer är att 
gården ska växa, ej reduceras. Jag anser att Björlanda by är och skall förbli en 
jordbruksbygd.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Synpunkterna noteras. Fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande. 

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3. 

120 
- Då man som vi väljer att flytta från storstad till mindre ort är ett av de viktigare önske-
målen att man inte ska bo för tätt och att det ska finnas mycket grönska och skog mellan 
områden. Vad jag kan se i förslagen ska en stor del av ”luften” mellan områdena elimineras 
och bebyggelsen ska mer ta ett storstadsuttryck med hus på hus, i flera fall med ”hög 
täthet”. Istället för förtätning borde man sträva efter att ”sträcka ut” orten och se till att det 
finns gång- och cykelvägar in till ”centrum”, det vill säga skola och affär. 

- I FÖP:en föreslås en planerad tillväxt på nästan 50 % på tio år för Sätila. Det nämns att 
det ska byggas en ny förskola i område B01, och räknar man på det så kommer det att bli 
en stor förskola om den dels ska ta hand om Ramdalens och Sätila förskolas barn, samtidigt 
som den ska ta hand om befolkningstillväxten. Hur stor ska denna förskola bli? Vad som 
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inte nämns är hur man tänker kring vårdcentral, folktandvård och skola. Framförallt skolan 
kan bli ett problem då den sannolikt inte kommer att räcka till för alla elever med planerad 
befolkningstillväxt. Redan nu är det problem i skolan med årskurs 5, och det blir likadant 
för de som nu är årskurs 3 nästa år. Det krävs tre parallella klasser på grund av stor 
befolkningstillväxt under några år, vilket inte skolan är byggd för. Hur blir det då på 
högstadiet om ett antal år när hela skolans upptagningsområde vuxit så mycket? Planerar 
man för detta i tid eller väljer man att bli överraskad då barnen redan är där? 

Vidare har jag några synpunkter på område B01 i Sätila, vilket ligger intill mitt eget område 
och min egen tomt. Jag bor på Sätila 5:30. Då vi köpte tomten föll vi för framförallt två 
egenskaper: Skog intill tomten och runt hela området samt att det är ett litet, begränsat 
område med endast en återvändsgata som försörjer sjutton bostäder. Då vi köpte tomten 
hörde vi med kommunen om framtidsplaner, och jag var bekymrad över allmänningen 
mellan Lillängsvägen 9 och Lillängsvägen 7. Jag tyckte att öppningen mellan tomterna hade 
gatubredd, vilket de inte brukar ha. Därför frågade jag om man någon gång i framtiden kan 
tänka sig att det byggs en väg upp där för vidare byggnation av skogen bakom området. 
Kommunens tjänstemän LOVADE att så kommer ALDRIG att ske. Man lämnade denna yta 
ENDAST för att de boende ska komma upp i skogen. Så vi blev lovade att skogen ska få 
vara kvar. Bra, vi anlitade arkitekt och ritade huset så att berget och skogen blev i 
blickfånget inifrån huset. Ett hus som vi valde att satsa mycket på. Dess värde var betydligt 
lägre än kostnaden, men det var det värt för att få bo nära skogen. Ja, ni förstår var jag vill 
komma. Nu ska skogen och berget bort. Vad har vi då kvar i blickfånget? Inte vad 
kommunens tjänstemän lovade i alla fall. Detta är inte bra, nästan lika illa som att 
kommunens tjänstemän ljög oss rätt upp i ansiktet då de sa att de börjat bygga en förskola 
då vi inför tomtköpet frågade om markarbetena där industrin Monzon nu ligger. De ljög oss 
rätt upp i ansiktet för att få sålt tomten. Förskolan hamnade ju på två av de planerade 
villatomterna istället, vilket de mycket väl visste. 

Ja, den första synpunkten handlar alltså om att man helt ändrar vårt områdes karaktär då 
man väljer att ersätta den vackra, närliggande skogen med bostäder. Dessa bostäder kommer 
att byggas på en nivå över våra befintliga och därmed få bra insyn på våra tomter, våra 
uteplatser och in i våra hus. Många av oss i området valde att bygga här med anledning av 
skogen som man nu vill ta bort. 

Den andra synpunkten är allvarligare och handlar om trafiken. Området B01 ska delvis 
trafikmatas via Fänagatan och Lillängsvägen. Det innebär att en betydande mängd fordon 
kommer att köra förbi förskolan (Smedjan) och genom två svåra kurvor upp mot det nya 
området. Återkommer man till storleken på den nya förskolan som ska byggas i område 
B01, med gissningsvis fyra till fem avdelningar, och att det delvis ska vara ”hög täthet” i 
byggnationen, så kan man tänka sig att det blir mycket trafik genom vårt område (även om 
det också blir trafikmatning från andra hållet). Barn som tidigare kunnat vistas fritt i 
området tack vare den trygga trafiksituationen kommer istället att bli förbjudna att lämna 
tomten. Man kan inte längre gå till kompisen på egen hand, och absolut inte cykla på gatan. 
Det är inte en eventualitet utan en självklarhet enligt den nya planen, och en avsevärd 
försämring i livskvalitet. Dessutom blir det betydligt mer trafikbuller. 

Den tredje synpunkten handlar mer om en oro. Det är mycket blött uppe i skogen, och vårt 
område nedanför B01 var också mycket blött innan och medan vi byggde. Tar man ner 
skogen och börjar spränga bort berget kommer vattenförhållandena i marken att förändras, 
och då jag inte har 100 % tillit till de som ska planera och utföra arbetet är jag orolig för 
vattenförhållandena på våra tomter som ligger lågt i förhållande till det nya planerade 
området. Får vi boende garantier för att vi inte drabbas? 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Barn- och utbildningsnämnden är remissinstans i planprocessen med FÖP Mark NV. 
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Områdesgränsen för B01 justeras till förmån för dagvattenhanteringen. 

Trafikmatningen är tänkt att ske via Fänagatan. 

Övriga synpunkter noteras. 
 
121 

B01 Öster om Gunnesgården, Norr om Ekehöjd 

"Det är aktuellt att placera en ny förskola i området som kan ersätta Ramdalens och 
Sätila förskola." 

Detta leder till en betydande trafikökning genom villaområden i Sätila på morgon och 
kväll. Antingen på Ramdalsvägen, Tvärdalsvägen eller Fänagatan. Det bör verkligen 
funderas på läget på denna förskola. 

Med tanke på att barn på väg till och från skolan ska få plats på samma väg vill jag därför 
att ni funderar på att bygga en ny förskola   

a) där Sätila förskola ligger 
b) nära skolan 
c) nära förskolan vid smedjan t ex vid B03 Väster om Torråsvägen  

Skolan 

-Tänk över parkeringssituationen vid nuvarande skola då det vid större evenemang redan 
nu är kaos. 
-Bygg en konstgräsplan med elljus i anslutning till idrottshallen vid skolan. Detta gör att 
omklädningsrummen i idrottshallen kan användas för matcher och träningar. 

Trafik 

-330-bussarna måste gå bättre i högtrafik. Idag går ingen buss från Korsvägen mellan 15 
och 16. Detta gör att många tar bilen till Hällingsjö eller Björlanda för att hinna med att 
lämna och hämta på skola och förskola. 
-Vägen ut till Björlanda måste förbättras. Den är idag slingrig och trång. 
-Bygg inte trafikhinder med kullersten. Titta på hur det har blivit vid Lindens torg i 
Kungsbacka. Det känns som att det måste läggas om ofta och dessutom är det inte bra för 
busschafförernas ryggar. Se hellre till att minska farten på annat sätt. Varför inte sätta ny 
hastighetsgräns till 40 km/h genom byn redan under 2019? 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Barn- och utbildningsnämnden och teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för flera av 
ovanstående frågor och är remissinstans i arbetet med FÖP Mark NV. 

Gällande svar GCM-vägar, se samlat svar 2 under sammanfattningen, sid 3. 

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. Övriga synpunkter noteras. 
 

122 

Vår gård ligger i Björlanda, närmre bestämt Björlanda 3:6 och 3:8, inom område B41. 

Är generellt inte negativ till ytterligare bebyggelse, men vill understryka att som ni själva 
skriver stor restriktivitet skall iakttagas till produktiv jordbruksmark. 
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Vi har en hästgård och brukar våra marker till djuren/foderproduktion, och är inte 
speciellt intresserad av att upplåta våra gärden till husbebyggelse, men rätt placerat 
utefter vägar och skogen, så kan det säkert bli bra. 

Det står också i planen att om de ca 30 småhusen byggs så kommer kanske Dukareds 
busshållplats att återupptas. 

Där anser vi att Byhägnens busshållplats bör prioriteras! Den ligger nästan helt i centrum 
av det tilltänkta östra utbyggnadsområdet och skulle därigenom täcka en större del av just 
det området. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande ny bebyggelse på jordbruksmark, se samlat svar 5 under sammanfattningen sid 3. 
Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3, sid 3. Övriga synpunkter noteras. 

123 
Från vår utgångspunkt som jordbrukare, bybor och inte minst föräldrar tycker vi förslaget 
i huvudsak är bra eftersom det inte inkräktar på odlingsbar mark utan till största delen tar 
skogsmark i anspråk. 

Förutom de specifika områden som föreslås för byggnation måste det även 
fortsättningsvis finnas möjligheter att bygga enstaka hus i hela Ubbhult. 

På sikt kan det bli svårigheter att behålla betesdjur och odlingar, hästar m m om inte 
ungdomar på orten kan bygga och bo kvar i sin "lilla by". 

Vi tycker också att det är oerhört väsentligt att få till en gång och cykelväg längs med hela 
drumlinen. Hästar, cyklar, gående med eller utan barnvagn trängs med tunga fordon och 
en ökande trafik. 

Konceptet enkel standard men dubbelt så långt tycker vi är utmärkt. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Tio procent av tillkommande bebyggelse är tänkt att tillkomma utanför de föreslagna 
områdena för blandad bebyggelse. 

Gällande GCM-vägar, se samlat svar 2 under sammanfattningen, sid 3. 

Övriga synpunkter noteras. 

124 

Enligt översiktsplan för Sätila har jag en del synpunkter vad gäller område B01. Vi bor i 
villa på Övre Skogshällsvägen och bakom vårt hus planeras ingen bebyggelse enligt planen 
men området i närheten berörs. Mina synpunkter gäller skogsområdet "Skogshäll" och det 
område som jag markerat på kartan nedan. Området som jag vill ska tas bort från planen 
och inte bebyggas är markerat med blå färg på kartan. I öster är det markerade området 
avgränsat med en gångväg markerad röd på kartan. I väster är det avgränsat mot befintlig 
villabebyggelse.  

Skälen till att jag tycker att detta område inte ska bebyggas utan behålla i sitt nuvarande 
skick är att detta idag är ett skogsområde med äldre blandskog som fungerar som 
rekreations- och strövområde för många i Sätila. Området korsas av ett antal stigar som 
förbinder bilvägar och gångvägar i området och är ett promenadstråk för många. Ett annat 
skäl är att OK Räven har sin klubbstuga i närheten, 200 - 300 meter och använder detta 
område mycket i sin barnverksamhet. Detta skogsområde är mycket lämpligt för 
undervisning i orientering då det är detaljrikt med stenar, stigar och höjder. 
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Orienteringskarta finns över området. Ett tredje skäl till att låta området vara obebyggt är 
att förskolan Smedjan som ligger nära använder detta område som sin "skog" dvs dit man 
går med barngruppen ca en gång i veckan och bygger kojor och leker i skogsmiljö. Ytter-
ligare ett skäl är att i områdets östra del, den delen som angränsar till gångvägen (markerad 
röd) består av ett bestånd bokar dvs det är en liten bokskog viket är trevligt mitt i Sätila.  

Detta är de skäl till att jag tycker att området markerat blått på kartan ska förbli i sitt 
nuvarande skick. Ett sammanhållet skogsområde behövs mitt i Sätila. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  Synpunkterna noteras. 

125 
1. Har svårt att inse att man måste knö in så mycket människor i centrala Sätila. 600 
personer på 10 år!! 

2. Tycker inte att Sätila ska bli en sovstad. Det behövs plats för människorna, särskilt för 
unga människor och deras behov av egna aktiviteter. Var finns plats för sådant. 

3. Det behövs plats för verksamheter så att det finns vuxna på orten under dagtid. 
Deltidsbrandmän saknas annars. 

4 Plats för ny affär. Vår nuvarande ligger illa till i vägkorsningen. 

5. Att ta hänsyn till busstrafiken??? Den bör väl anpassas efter de boendes behov. Här måste 
kommunen vara tydlig mot Västtrafik. 

6. Gång- och cykelväg Sätila-Strömma. Är det obekant att Strömma lever vidare. Vägen 
trafikeras av gående. 

7. Björlandaområdet?? Blir det inte ens möjligt för enskild bebyggelse. 

B01 Kan bli ett fint område med rejäla grönytor.  

B02 Först när det blivit gång- och cykelväg jämte bilvägen.  

B03 Luktproblem för storstadsnäsor??? Sankt område??? med tanke på ev. stora regn-
mängder.  

B04 Nej. Jordbruksmark och förstörelse av det som är typiskt Sätila - stora vyn över dalgång-
en. Möjligen en mindre remsa längs Gunnesvägen. Enplans affär?  

B05 Bättre än B06  

B06 Förstör inte grusåsen. Låt det som är kvar av isälvens kanter vara orörda till kommande 
generationer. Var rädd om vattentäkten. I Vita staden finns brunn som sägs hållit vatten 
även sommaren 2018. Om åsen vore hävdad så skulle där finnas rara växter tex. backsippa.  

Vid den ev. kommande livsmedelsbristen är det ett fint läge för terrassodlingar. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Begreppet blandad bebyggelse omfattar också verksamheter. 

Område B04 och B06 befinner sig i detaljplaneskedet där de kommer att samrådas. 

Gällande kollektivtrafik, se samlat svar 3 under sammanfattningen, sid 3. 

Övriga synpunkter noteras.   
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129 
Jag har lite synpunkter gällande FÖP:en i Sätila och område B01. Jag bor på fastighet Sätila 
5:25 som enligt FÖP:en angränsar till eventuellt nytt område B01. Vill påpeka att jag tycker 
det är bra att Sätila utvecklas och att fler bostäder behövs. 

Det jag känner som lite besvärande är att, vi valde vår tomt när vi skulle bygga vårt hus 
med anledning den låg i anslutning till skogen. Det tror jag de flesta på övre raden på 
Lillängsvägen gjorde. 

Skulle ju bli lite tråkigt om skogen försvann och ny bebyggelse hamnar i direkt anslutning 
ovanför oss.  
Önskemål hade varit att en bit av kommunens skog fick vara kvar och ovanför den 
anlägga ny bebyggelse.  

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Syynpunkter noteras.   

133 

Önskar komplettera LIS-området vid Sjödal med ytterligare ett område söder om 
Rydebacke med möjlighet att stycka av upp till 10 tomter. (finner inte denna text, men den 
har i princip samma innehåll som nedan).  

Har fått information från er om LIS och vill komplettera med ytterligare ett attraktivt 
tomtområde för ca 2 - 6 tomter.  

Äger mark i Ubbhult vid norra delen av Stora Öresjön med ett underbart läge. I närområdet 
finns sommarstugor, villor och ett mindre hyreshus. Totalt finns det 16 villor med åretrunt-
boende, tre lägenheter och tre sommarstugor inom någon kilometer.  

Genom hela markområdet finns det en väg som går till två sommarstugor med el- och 
fiberkabel nedgrävd. Markområdet ligger även nära kommunalt vatten och avlopp som 
kommer dras förbi Sjödal. Drar man ledningar genom norra delen av Stora Öresjön till 
markområdet och även ansluter kringliggande fastigheter borde det vara ekonomiskt 
lönsamt och intressant för kommunen att kunna ansluta fler fastigheter. 

Beroende på möjligheterna med dispens från strandskyddet kan tomter placeras på ena 
eller båda sidorna om vägen. 

Markområdet har ett fantastiskt läge med närhet till bad och natur, ca 30 min till Göteborg 
och 20 till Kungsbacka och har en stor möjlighet att locka fler boende till kommunen. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Gällande LIS, se samlat svar 4 i sammanfattningen, sid 3. 

Området Sjödal/Ubbhult behöver ses över för att kunna ange spelreglerna i ett område inför 
framtida, mer detaljerad planering. Inkomna yttranden i detta område har varit svårt att ta 
ställning till. 
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Synpunkter ang. planerna på förtätning nedanför Beens väg och Torells väg i Sätila. Jag 
vill härmed framföra min oro kring planerna på förtätning framför mitt hus Lygnersvider 
1:6. Det finns flera skäl till detta: 

• I slänten nedanför huset har vi sett Salamandrar och i några träd bor fladdermöss.  
• Detta är ett område som ligger nära Sätilaskolan dit många barn skjutsas med bil 

eller buss. Det finns ju en hel del trafik redan nu och jag är bekymrad över att fler 
hus i området skulle öka trafiken ytterligare, speciellt om infarten ska komma 
ovanifrån. 

• Husen ovanför har byggts på sand. Jag har sättningar i huset och är mycket orolig 
för att det ska uppstå fler om man bygger nära.  

• Det finns en fotbollsplan (Åängen) nedanför slänten. Den används både av 
idrottsföreningar men även av allmänheten. Jag kan se att den är till glädje för 
många i Sätila och jag tror att det kan vara bra att vi som bor i närheten kan ha lite 
uppsikt över den vilket vi kan ha nu. 

• Jag har också flyttat hit med mina barn för att vi har så fin utsikt och att det känns 
så fritt framför huset. Det skulle försvinna om med förtätning framför husen.  

• Jag ser också att det kan påverka värdet på huset negativt, vilket också är en stor 
anledning till att jag motsätter mig förtätning framför mitt hus. 

Samhällsutvecklingsenhetens kommentar:  

Synpunkterna noteras. 
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