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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Granskningsutlåtande 
 
Ärendenummer: SBFV-2019-108 
Planens namn:  Munkedal Brudås, del av fastigheten Foss 13:9 och Foss 12:8 mfl 
Handläggare:  Elin Tibell 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för Munkedal 
Brudås, del av fastigheten Foss 13:9 och Foss 12:8 m fl.   
 
Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för s k. standardförfarande i enlighet med 
plan- och bygglagen (SFS 2014:900).  
Planförslaget, daterat 21-05-24, har varit föremål för granskning under perioden 
2021-05-27 till 2021-06-17. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset 
Forum, Munkedal, samt på kommunens hemsida.    
 
Berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare har getts tillfälle att lämna 
synpunkter. 
 
Med anledning av granskningen har 8 yttranden inkommit. Yttranden har p.g.a. sin 
omfattning i vissa fall sammanfattats. 
 
Förvaltningen bedömer att vissa mindre justeringar och förtydliganden behöver göras 
på plankartan och i planbeskrivningen.  
 

INKOMNA YTTRANDEN Kommentarer 

 
EXTERNA MYNDIGHETER OCH 

ORGANISATIONER 

 
Ställningstagande 

  
Länsstyrelsen  

 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av 
detaljplanen ej kommer att prövas av 
Länsstyrelsen. 
 
Geoteknik  
Länsstyrelsen hänvisar i helhet till Statens 
geotekniska instituts yttrande.  
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Bergteknik  
Länsstyrelsen hänvisar i helhet till Statens 
geotekniska instituts yttrande.  
 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen ser positivt på att frågan 
rörande markföroreningar hanterats och 
säkerställts i plankarta, länsstyrelsen 
bedömer det som att sanering är möjlig till 
den nivå som krävs och att marken därmed 
är lämplig för ändamålet förskola. 
 
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till den 
bestämmelse som nyttjats i plankarta för att 
säkerställa sanering är den lämpligaste, 
säkerställande i plan kan med fördel 
kompletteras med administrativ 
bestämmelse ex nedan: 
a1: Startbesked får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän markens lämplighet 
har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts PBL 4 kap, 
14 § pt 4 
Det är tillsynsmyndigheten, kommunen, som 
överser saneringsprocessen och den 28 § 
FMH- anmälan som enligt handlingarna 
lämnat till kommunen gällande avhjälpande 
åtgärd för förorenad mark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen är införstådd med 
att planbestämmelsen anses 
lämplig, men då sanering avses 
att utföras i samband med 
grundläggning, som kräver 
startbesked, har aktuell 
planbestämmelse valts av 
praktiska skäl och eftersom 
sakfrågan därmed blir löst. 

  
SGI  

 
Geoteknik 
I tidigare yttrande efterfrågade SGI ett 
klarläggande av jorddjupen i slänten norr om 
planområdet. I reviderad Markteknisk 
undersökningsrapport [3] framgår att berg 
har påträffats och dokumenterats på djup < 
1 m i slänten i samband med anläggning av 
en fjärrvärmeledning. SGI har därmed inga 
invändningar mot bedömningen i [2] om att 
stabiliteten för norra slänten är 
tillfredsställande.  
 
I [2] har stabiliteten beräknats för en 
planerad fyllning som kommer utföras mot 
en befintlig stödmur. SGI noterar att slänten 
är ställd i rasvinkel för det valda materialet 

  
 
 
 
 
 
Kommunen noterar att de 
geotekniska underlagen nu är 
tillfyllest. 
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då friktionsvinkeln i materialet (34°) är 
densamma som släntens lutning 
(1:1,5«34°). För en packad fyllning med 
friktionsvinkeln 45° kan tillfredsställande 
släntstabilitet Fq,>l,3 erhållas för 
släntlutning 1:1,5. SGI anser att den 
föreslagna principlösningen i bilaga 3:17 i 
[2] är möjlig förutsatt att slänten utförs med 
högre packningsgrad och friktionsvinkel än 
vad som antagits i beräkningarna. Annars 
erfordras flackare släntlutning. SGI anser att 
det är viktigt att slänten i byggskedet 
utformas så att stabiliteten blir 
tillfredsställande.  
 
Bergteknik  
SGI noterar den uppdaterade undersökning 
avseende bergteknik som återfinns i kapitel 
10 i underlag [2]. Här bedöms 
stabilitetshöjande åtgärder behövas i 
bergslänt. SGI anser att denna åtgärd 
behöver vara genomförd då planen antas.  
 
SGI har i övrigt inga ytterligare bergtekniska 
synpunkter på fortsatt planläggning. 

 
 
 
 
Kommunen noterar detta och 
delger informationen till 
projektansvarig för att inarbetas 
i projekthandlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer att utföra 
åtgärderna i samband med 
byggnation och åtgärden 
kommer att vara utförd innan 
byggnaden tas i bruk. 
 

  
Lantmäteriet  

 
PLANKARTA  
Det ser ut att ligga en administrativ gräns 
kombinerad med en egenskapsgräns runt 
den plusprickade marken. Kan inte se att det 
finns en sådan gräns under 
gränsbeteckningar. Jag kan inte heller se 
vilken administrativ bestämmelse den 
avgränsar. 
 
PLANBESKRIVNING  
Under konsekvenser av planens 
genomförande vore det bra om det framgår 
hur andelstalet för Foss 13:9 avses ändras. 

 
 
Plankartan uppdateras gällande 
gränsbeteckningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kommer 
förtydliga detta. 

  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inga 
synpunkter på rubricerat förslag till 
detaljplan. 
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Västvatten  

 
Förbindelsepunkternas läge kommer troligen 
att flyttas gentemot tidigare förslag. Om det 
blir aktuellt behöver planbeskrivningen 
uppdateras så att den stämmer med aktuellt 
förslag samt att u-områden i plankartan i 
och med detta kan komma att förändras.  
 
”Avlopp” kan innebära både spillvatten och 
dagvatten. För tydlighetens skull skulle man 
kunna ändra Rubriken ”Avlopp” till 
”Spillvatten” på s.24 i planbeskrivningen. 
Samt byta ut alla ”avloppssystem” i stycket 
till ”spillvattensystem”. 
 

 
Västvatten meddelar efter 
granskningstiden att U-områden 
kan kvarstå som förut. En 
mindre ändring kan göras av U-
området i områdets nordvästra 
del. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen justeras 
avseende begreppen. 

Rambo  

 
Rambo har inget mer att yttra i frågan. 

 

  
Ellevio  

 
Ellevio har inga ytterligare synpunkter. 
 

  

Trafikverket  

  
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter. 
 

 

 
Fortsatt arbete: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att justera planhandlingarna enligt 
kommentarerna i granskningsutlåtandet. Förvaltningen bedömer att efter dessa 
mindre justeringar är planen klar för antagande i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Plan-, bygg- och MEX-enheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Munkedals kommun  
 
  
............................................................ 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef 
 
  
............................................................ 
Elisabeth Linderoth 
Förvaltningschef  
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