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INLEDNING 

Bakgrund 
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i centrala Munkedal. Den centralt 
belägna byggvaruhandeln XL Bygg (tidigare Sohlbergs) har flyttat 
verksamheten till Säleby norr om Munkedal. Kommunen avser förvärva 
marken vid Vadholmen och önskar genom detaljplan pröva möjligheterna 
för bostadsutbyggnad på platsen. 

Kommunen har med hänsyn till att det finns ett positivt planbesked nu be-
dömt att det är rimligt att genomföra en programprocess för att få en dis-
kussion kring inriktningen på den tilltänkta bebyggelsen. 

Programförslagets syfte och huvuddrag 
Programförslaget omfattar utbyggnad av  50 – 90 bostäder i flerbostadshus. 
Området nås via Kviströmsvägen och Vadholmsvägen.  

Programområdet 
Programområdet ligger centralt i Munkedal, mellan Örekilsparken och 
Strömstadsvägen. Programområdet är cirka 4 ha stort och avgränsas av 
Bohusbanan i väster och Örekilsparken i öster. Norr om området ligger 
bostadsbebyggelsen på Vadholmen och i söder sträcker sig området fram till 
Kviströmsvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markägoförhållanden 
Marken inom Bohusbanans spårområde, Foss 2:16, ägs av Staten genom 
Trafikverket och marken utmed industrispåret inom Munkedal 5:1 ägs av 
Arctic Paper. Foss 2:81 och 2:82 är idag privatägda men avses förvärvas av 
Munkedals kommun. Bostadsfastigheterna i norr är i privat ägo liksom Foss 
2:45 i sydost. Foss 10:1 ägs av Munkedals kommun.   

Program-
område 
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För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och 
samfälligheter inom och intill programområdet, se tillhörande 
fastighetsförteckning. 

PLANERINGSFÖRUTÄTTNINGAR 

Översiktliga planer 
För Munkedals kommun gäller översiktsplan Framtidsplan 2014 (antagen 
2014-12-17).  

I översiktsplanen är programområdets norra del markerad som ”Framtida 
bostadsbebyggelse, ej planlagd”. För utbyggnad inom områden för framtida 
bebyggelse gäller krav på av detaljplan.  

Örekilsparken redovisas som ”Park, idrotts- och friluftsområde”. 

I övrigt redovisas ingen inriktning för området i kommunens översiktsplan. 

Detaljplaner 
Området öster om Gatesandsvägen, Örekilsparken, omfattas inte av detalj-
plan. 

De västra delarna av programområdet ingick i det förslag till ”Detaljplan för 
Vadholmen” som upprättades 2007. Stora delar av planområdet undantogs 
från antagande och laga kraft (se illustration nedan). Övriga delar av försla-
get vann laga kraft 2008-02-28. 

 

Utdrag ur markanvändningskarta ÖP2014

Utdrag ur ”Detaljplan för Vadholmen”, laga kraft 2008-02-28. Skrafferat område undantogs från antagande. 
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2011 togs en detaljplan fram för delar av det område som i den tidigare de-
taljplanen undantagits från fastställelse. Syftet med planen var att säkerställa 
byggrätter för tre bostadsfastigheter samt skapa förutsättningar för en eta-
blering av parkeringsplats i planområdets västra del. 

 

 

”Detaljplan för Vadholmen, Foss 10:1 m fl”, laga kraft 2011-07-26” 

 

Övrig kommunal planering 

Naturvårdsprogram 

Kommunen har tagit fram ett samlat naturvårdsprogram som pekar ut och 
prioriterar de värdefulla naturmiljöer som kräver ett långsiktigt skydd i 
kommunens planering. Programområdet innehåller inte någon sådan natur-
miljö, men berör Örekilsparkens västra delar. 

Centrumplanering 

En översiktlig planstudie av centrumområdet gjordes 2007/2008, det ord-
nades med en information/ dialog med företagarna om planstudiens inne-
håll i centrum. Målsättningen var att möjliggöra ett fortsatt levande centrum, 
bl a genom att skapa ytterligare boende i centrum, i ett bra kommunikations-
läge och nära ett brett serviceutbud. Där konstateras också att det behövs en 
helhetssyn när det gäller utformning av byggnader, platser och grönytor för 
att göra centrum attraktivt. Utdrag ur planstudien redovisas på följande sida. 
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Övriga kommunala beslut 
Beslut om att program till detaljplan ska tas fram togs av Kommunfullmäk-
tige 2015-02-26. 

Grundläggande och särskilda 
hushållningsbestämmelser, 3 och 4 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. 

Genomförandet inom programområdet, som är beläget cirka 200 meter från 
Örekilsälven, bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv, som i huvud-
sak är begränsat till älven. Riksintresset för naturvård sträcker sig fram till 
Gatesandsvägen som leder till minigolfbanan i Örekilsparken. Utbyggnad 
öster om Gatesandsvägen kommer att medföra intrång i den yttre delen av 
riksintresseområdet. 

Programområdet berör inte de särskilda hushållningsbestämmelser som re-
dovisas i 4 kap MB.  

Bohusbanan, med sin koppling till Lysekils hamn, utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt MB 3:8. Godstrafik går via Munkedals station till 
Lysekils hamn på Lysekilsbanan. Riksintresset bedöms inte påverkas nega-
tivt vid ett genomförande av programförslaget.  

Utdrag ur planstudie 2007 

PROGRAMOMRÅDE 
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Natura 2000 
Örekilsälven är klassat som Natura 2000-område. 

Den föreslagna utbyggnaden inom programområdet, som är beläget cirka 
100 meter från Örekilsälven, bedöms inte påverka älvens värde vad avser 
klassificeringen som Natura 2000-område. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som anger viss 
lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt 
område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhus-
luft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och mus-
selvatten samt omgivningsbuller. Öster om programområdet ligger Örekilsäl-
ven, vilken omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Miljökvalitetsnormerna anger den miljökvalitet som ska uppnås i vattenföre-
komsterna och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Den ekologiska 
statusen för Örekilsälven har klassats till måttlig, vilket beror på rådande pro-
blem med övergödning och fysisk påverkan som orsakats av människan. Vat-
tenförekomsten har tidsfrist till år 2021 för att nå kvalitetskravet om god ekolo-
gisk status. Den kemiska statusen i Örekilsälven uppnår ej god status med avse-
ende på kvicksilver då halterna i fisk överskrider EUs gränsvärde. På grund fort-
satt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra 
inom vilken tid det är möjligt att nå god kemisk ytvattenstatus. Ingen tidsram att 
nå kvalitetskravet är därför satt. 

Programmet föreslår bostadutbyggnad inom ett område som tillstora delar 
redan är ianspråktaget för tätortsbebyggelse. Det finns inget som tyder på att 
genomförandet av planen skulle påverka vare sig den ekologiska eller ke-
miska statusen i Örekilsälven i negativ riktning. Inga indikationer finns på 
att aktuellt förslag skulle komma att påverka övriga gällande miljökvalitets-
normer så att dessa överskrids eller riskerar att överskridas. Planförslagets 
genomförande bedöms således inte medföra överskridande av gällande mil-
jökvalitetsnormer, eller motverka att miljökvalitetsnormerna för vatten upp-
nås. 

Områdesskydd, 7 kap MB 

Strandskydd 

Strandskydd råder enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken i land- och vattenområ-
det vid havet, insjöar och vattendrag. Örekilsälven, som rinner ca 100 meter 
öster om programområdet, omfattas till större delen av strandskydd enligt 7 
kap MB, dock inte på den sträcka av älven som angränsar programområdet. 
Programförslaget berör inte strandskyddat område. 

Gällande strandskydd längs Örekilsälven 
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OMRÅDET IDAG  

Natur 

Mark, terräng och vegetation 

Vadholmen är centralt beläget i Munkedal, strax öster om centrum. Bo-
stadsbebyggelsen i området består i huvudsak av enfamiljshus belägna på ett 
ganska klart avgränsat höjdparti direkt norr om programområdet.  

Söder om villaområdet Vadholmen vid släntfoten ligger verksamhetsområdet 
där byggvaruhandeln XL Bygg varit lokaliserade fram till 2015. Nivåskillnaden 
mellan villaområdet och verksamhetsområdet är ca 15 meter och Örekilsälven 
rinner ytterligare ca 10 meter lägre. Slänten mellan bostadsområdet och verk-
samhetsområdet är huvudsak relativt öppen med inslag av sly och mindre löv-
träd medan växtligheten tätnar i den östra delen mellan bostadsområdet och 
bruksjärnvägen. Schaktningar och anläggande av tryckbank har utförts bakom 
byggvaruhandeln i syfte att förbättra släntstabiliteten. 

Ca 200 meter öster om Vadholmen rinner Örekilsälven. Mellan Vadhol-
menområdet och Örekilsparken går ett järnvägsspår (industrispår) till Ar-
cticPaper. Parallellt med industrispåret går en mindre väg, Gatesandsvägen, 
som leder fram till bangolfbanan i Örekilsparken. Från Gatesandsvägen slut-
tar terrängen kraftigt ner mot Örekilsparken. Sluttningen är delvis bevuxen 
med lövvegetation Området karaktäriseras bl a av höga och delvis mycket 
branta slänter mot omgivande terräng.  

Mark som gränsar till programområdet i norr och öster, och som inte utgörs 
av bostadstomter eller verksamhetstomt, utgör i de gällande detaljplanerna 
allmän platsmark med användningen natur. I huvudsak all denna mark som 
avses är belägen inom fastigheten Foss 10:1. Kommunen, såsom markägare, 
har idag skötselansvaret för dessa markområden. 

Längst i väster, gränsar programområdet till banområdet. Bohusbanan är i 
dagsläget avskilt från verksamhetsområdet med häck och staket. 

Naturvärden 

Inom programområdet finns inga kända naturvärden, biotoper eller liknande. 
Dock omfattas Örekilsälven och Örekilsparken av riksintresse för naturvård. 

Fornlämningar - kulturmiljö 

Inom programområdet finns inga kända fornlämningar.  

Geoteknik 

De geotekniska frågorna inom berört område har utretts tidigare. Bristande 
stabilitet i slänten mot bostadsfastigheterna på Vadholmen var orsak till att 
det nu aktuella programområdet undantogs från antagande vid tidigare plan-
läggning. Stabiliseringsåtgärder har senare vidtagits och för delar av det från 

Bostadsbebyggelsen på Vadholmen ligger 
på höjden ovanför verksamhetsområdet 

Vyer mot Örekilsparken från Gatesandsvägen 

Vy från nordost mot den del av Örekils-
parken som föreslås bebyggas 

Industrispåret och Gatesandsvägen väster 
om Örekilsparken 
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samt Gatesandsvägen som leder från Vadholmsvägen 
och vidare fram till norra delen av Örekilsparken. 
Vadholmsvägen ingår i gemensamhetsanläggningen 
FOSS ga:4 som förvaltas av Vadholmens vägförening. 
Båda vägarna ingår i det område som inom tätorten 
har hastighetsbegränsats till 50 km/tim. 

Gatesandsvägens lutning varierar men uppgår inte 
till mer än ca 5 %. Gatesandsvägen, som utgör till-
fart för två bostadsfastigheter samt bangolfbanan, är 
på sträckan norr om programområdet belägen 
mycket nära spårområdet för industrispåret till 
Munkedals Bruk.  

Bohusbanan passerar genom samhället väster om 
programområdet. Järnvägen utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken med avseende 
på kopplingen till Lysekils hamn för godstransporter. Mellan Bohusbanan 
och programområdet finns idag stängsel.  

Industrispåret till Arctic Paper Munkedals AB passerar genom programom-
rådet. Spåret trafikeras av ett tåg per vardag. Säkerheten får trots närheten 
till Gatesandsvägen och passagen över Vadholmsvägen ändå anses som rela-
tivt god. Tågens hastighet uppgår till ca 5-10 km/tim och observeras lätt av 
trafikanterna. Vid passage av Vadholmsvägen stannar tågen samtidigt som 
tågpersonal stoppar trafiken, varefter tåget tillåts köra över vägen. 

Kollektivtrafiken passerar dagligen på Kviströmsvägen och Bohusbanan i 
direkt anslutning till södra och västra delen av programområdet. Busshåll-
plats finns vid järnvägsstationen. Stationen, med regionpendlingstrafik, lig-
ger på ca 200 meters gångavstånd från programområdet. 

Teknisk försörjning 
Idag är samtliga verksamheter och fastigheter för bostads- och handelsändamål 
inom Vadholmenområdet anslutna till det kommunala va-nätet. Inom området 
tas i huvudsak Dagvattnet tas i huvudsak om hand lokalt inom området.  

Den södra delen av det f d bygghandelsområdet genomkorsas av en dagvat-
tenkulvert och spillvattenledning. Kulverten och lednin 

gen går idag genom en av lagerbyggnaderna.  

Hälsa och säkerhet 

Radon 

Inom programområdet består berggrunden av grå, homogena eller bandade 
gnejser bildade ur magnetiska djupbergarter (ortognejser), ofta ådrade. 

Industrispåret 

Vy mot spårområdet vid Bohusbanan 

Vadholmsvägen idag 
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Någon särskild grundläggning för att motverka eventuell påverkan av ra-
donhalten bedöms inte erforderlig. 

Skyddsavstånd 

Bohusbanan passerar direkt väster om programområdet. Järnväg är generellt 
att anse som transportled för farligt gods och ny bebyggelse bör normalt 
inte tillåtas inom 30 meter från närmsta spårmitt. Funktioner som inte är 
störningskänsliga och där människor endast tillfälligtvis vistas, exempelvis 
parkering eller garage kan lokaliseras relativt nära spårens dragning, dock 
inte närmre än 7 meter från spårmitt. Föreslagna bostadshus ligger i illustrat-
ionsskiss drygt 50 meter från järnvägen.  

Buller, vibrationer 

Nya trafikbullerregler trädde i kraft 2015-06-01. Enligt bestämmelserna gäl-
ler att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida  

 55 dBA ekvivalentnivå vid bostadsbyggnads fasad  

 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-
plats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnad. 

För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att bullret inte bör överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Om 55 dBA vid fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 55dBA ekvivalentnivå inte överskrids och där 70 dBA 
maximalnivå vid fasaden inte överskrids mellan kl 22 och 06. 

Om ljudnivån 70 dBA maximalnivå ändå överskrids vid uteplats, bör nivån 
inte överskridas med mer än 10dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
mellan kl 06 och 22. 

Närheten till Bohusbanan medför att det kan finnas en risk att riktvärden 
för buller överskrids. Bullerförhållanden bör klarläggas i fortsatt planarbete. 

Förekomst av djupa lerlager i anslutning till vägar eller spårbunden trafik 
kan ge upphov till problem med vibrationer. Vibrationsvärden på platsen 
bör kontrolleras vid fortsatt planarbete. 

Markföroreningar 

Entropi SAB har i november 2014 på uppdrag av Munkedals kommun tagit 
ut jordprover på en grusyta mellan f d XL Bygg och järnvägen inom pro-
gramområdet. Syftet var att kontrollera ifall föroreningar från järnvägsslipers 
på intilliggande banvall har spritt sig till angränsande mark.   

Enligt analyssvaren så ligger alla värden under  KM (Känslig Markanvänd-
ning) vilket visar att det inte finns någon förorening i marken. Det föreligger 
alltså inget behov av åtgärder med hänsyn till föroreningar. 

 

Område inom vilken undersökning av 
markföroreningar gjorts 
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PROGRAMFÖRSLAG 

Väg och trafik, järnvägar 
Tillfart till programområdet föreslås ske precis som idag via Kviströmsvä-
gen. För att få bästa möjligheter till nyttjande av området önskar kommunen 
ge Vadholmsvägen ändrad sträckning genom programområdet. Vidare är 
det önskvärt att åstadkomma säkra gångvägsförbindelser i området. 

Två alternativa principlösningar är möjliga – alternativ A och alternativ B, se 
illustrationer nedan. Rödstreckad linje är befintliga och skisserade gångvä-
gar/gångbanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ A innebär att nuvarande korsning mellan Vadholmsvägen och in-
dustrispåret bibehålls i nuvarande läge. Vadholmsvägens sträckning föreslås 
därefter ändras så att den går i en krök mot söder och väster, närmre Bo-
husbanan. Detta möjliggör en ny bostadsgrupp utan genomkorsande biltra-
fik. Delar av bostadsparkeringen föreslås på motsatta sidan av Vadholmsvä-
gen. Nackdelen är att en del boende måste passera över Vadholmsvägen 
mellan bostad och parkering. 

Alternativ B innebär att Vadholmsvägens sträckning ändras till ett sydligare 
läge vilket innebär att korsningen med industrispåret får flyttas. Fördelen 
med detta alternativ är att bostadsparkeringen kan lokaliseras på samma sida 
av Vadholmsvägen som bostadshusen. 

För att möjliggöra bostadsutbyggnad på Gatesandsvägens östra sida behöver 
denna breddas samt kompletteras med gångbana. I höjd med de föreslagna 
bostäderna är avståndet mellan vägen och spårområdet mellan 1 och 8 me-
ter vilket innebär att det åtminstone på del av sträckan finns möjlighet att 
bredda vägen mot spårområdet och komplettera med en gångbana. 

Ytor för anordnande av parkering för föreslagna bostäder här är begränsade. 
En möjlig lösning är att i ungefär samma sträckning som en befintlig gång-

B A 
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väg anlägga en körväg ner till nivån nedanför slänten(ca +10-11). En angö-
ringsyta bör anordnas i anslutning till det övre planet.  

Bebyggelse  
Området bedöms kunna inrymma ca 50-90 nya bostäder beroende på vilka bo-
stadsformer som byggs. De nya bostäderna får ett centralt läge i tätorten med 
god tillgänglighet till service och kommunikationer samt i direkt anslutning 
till parkområdet vid Örekilsälven. Eventuellt kan området även tänkas 
inrymma kontor, restaurang, butiker etc. 

I nuläget är de geotekniska förhållande inte klarlagda. Resultatet av 
geotekniska utredningar kan komma att påverka utformningen av 
bostadsgrupperna. 

Två alternativa illustrationer har tagits fram som exempel på möjlig 
utformning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ A: Vadholmsvägen föreslås dras i en båge söderut. 

En större grupp föreslås inom det f d bygghandelsområdet. Här kan 50-65 
lägenheter uppföras i 3-4 våningar. I centrala lägen i Munkedal tillämpas en 
parkeringsnorm på en p-plats per bostadsenhet. Om parkering ska lösas 
genom markparkering bedöms 60-70 p-platser vara möjligt att anordna. Ca 
hälften av dessa ligger på södra sidan av Vadholmsvägen. 

Illustration alternativ A – möjlig utbyggnad inom programområdet 
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Vidare föreslås en mindre grupp bostadshus i direkt anslutning till 
Gatesandsvägen. Husen måste här utformas som sluttningshus då marken 
sluttar kraftigt ner mot Örekilsparken. Antal lägenheter, kan beroende av 
utformning, komma att uppgå till 10-20. Genom att byggnaderna kommer 
att ligga i en brant slänt kommer sannolikt lägenheterna att få entré från 
olika plan och hiss alternativt trapplösningar kommer att erfordras. 
Parkering måste p g a lutningsförhållanden anläggas nedanför slänten och 
norr om den föreslagna bostadsgruppen. Tillfartsvägen till parkering 
kommer att få en relativt brant lutning. 

Noggranna geotekniska studier av förhållandena kommer att erfordras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ B: Vadholmsvägen föreslås få en ändrad utformning, så att den 
ges en vinkelrät anslutning till den breddade Gatesandsvägen. Passagen av 
industrispåret flyttas mot söder, se illustration nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion genom föreslagen bebyggelse vid Gatesandsvägen - alternativ A 

Illustration alternativ B – möjlig utbyggnad inom programområdet

2016-01-25 
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Även i detta alternativ föreslås en grupp med flerbostadshus i 3-4 våningar 
inom det f d bygghandelsområdet. Ca 65 parkeringsplatser bedöms möjligt 
att anordna inom bostadsgruppens sydvästra del i anslutning till 
Vadholmsvägen. 

Öster om Gatesandsvägen och nedanför den östvända sluttningen föreslås 
två punkthus i fyra våningar. Tillfarts- och parkeringslösning föreslås 
principiellt likartad med den i alternativ A. Mellan bostadshus och 
Gatesandsvägen föreslås en gångvägsförbindelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykeltrafik 
Om området byggs ut med bostäder behöver det befintliga gc-nätet kom-
pletteras så att de nya bostäderna får säkra vägar för gång- och cykeltrafik. 
Vadholmsvägen och Gatesandsvägen, saknar idag gångbanor. Vadholmsvä-
gen har en gångförbindelse mot centrum under järnvägsviadukten. Även 
utmed Kviströmsvägen finns gångbana som leds under järnvägsviadukten 
för Bohusbanan. 

Gångbana förelås byggas utmed Vadholmsvägens ändrade sträckning och 
bör även kopplas samman med gångbanan utmed Kviströmsvägen. Utbygg-
nad av bostäder vid Gatesandsvägen kan även aktualisera behov av gång-
bana utmed vägen. 

Tillgänglighet 
Västra delen av programområdet är relativt plant och uppfyller därmed kraven 
på lutningar mm som rekommenderas för funktionshindrades framkomlighet.  

Om bostadsutbyggnad aktualiseras öster om Gatesandsvägen bör tillgänglig-
heten studeras särskilt vad avser lutningar i gångytor samt entréer, då det 
kommer att bli aktuellt med terrasshuslösningar. 

GC-tunnel mellan Vadholmsvägen och 
Strömstadsvägen 

Sektion genom föreslagen bebyggelse vid Gatesandsvägen - alternativ B 
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Friluftsliv – närrekreation 
I direkt anslutning till programområdet ligger Örekilsparken med prome-
nadstråk, lekplats och möjlighet till rekreations- och friluftsaktiviteter, bland 
annat laxfiske och bangolf. Det finns även en plats med utemotionsredskap. 

Örekilsparken kan nås via gångbana utmed Kviströmsvägen och gångvägsans-
lutningar in i parken söder om programområdet. 

Inom den västra bostadsgruppen finns goda möjligheter att anordna närlek-
plats. 

Teknisk försörjning 
All tillkommande bebyggelse skall anslutas till kommunens va-nät. Vid nyex-
ploatering och ombyggnad skall målsättningen vara att omhändertagandet av 
dagvattnet i första hand skall ske lokalt genom infiltration. Förorenat dagvat-
ten får inte nå Örekilsälven. 

Det södra delen av f d bygghandelsområdet genomkorsas av en dagvattenkul-
vert och spillvattenledning. Kulvertens dimension medför att en förflyttning 
innebär stora ekonomiska åtaganden.  

Eventuellt kan fjärrvärme via Uddevalla Energi vara ett alternativ för upp-
värmning av föreslagna bostäder. 

Befintliga verksamheter och lokaler är anslutna till el- och telenät (Elevio re-
spektive Skanova). Området förbereds för fiberanslutning. 

Risker 
Om bostadsutbyggnad genomförs inom programområdet bör stängsel sättas 
upp mot industrispåret.  

BEHOVSBEDÖMNING 

Allmänt 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Syftet med mil-
jöbedömning i detta sammanhang är att "integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas" (MB 6 kap 11 §).  

Innan kommunen tar ställning om eventuell betydande miljöpåverkan ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Detta sker i samband med 
programsamrådet. 

Bangolf i Örekilsparken

Lekplats i Örekilsparken
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Sammanfattning av behovsbedömningen 
Utbyggnaden utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyg-
gelse och överensstämmer i huvudsak med intentionerna i kommunens 
översiktsplan.  

Förslaget medför att en mindre del av område som utgör riksintresse för na-
turvård tas i anspråk men kommunens bedömning är att riksintresseområ-
dets värden inte påtagligt kommer att skadas. Inga övriga riksintressen be-
döms komma att påverkas. Ett genomförande av programförslaget bedöms 
heller inte komma att påverka Natura 2000-området eller innebära ett över-
skridande av gällande miljökvalitetsnormer.  

Under exploateringsskedet kan konsekvenserna bli buller, vibrationer och 
damm samt tung trafik för att kunna utföra byggnationer. Störningarna för 
omgivningen bedöms dock som marginella. 

Förslag till ställningstagande 
Kommunen anser att planen inte innebär betydande påverkan på miljön, 
hälsan, säkerheten och hushållningen med naturresurser och att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver göras.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 
Samråd kring detta planprogram kommer att ske med länsstyrelsen, statliga 
organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är 
berörda av de åtgärder som föreslås i programmet. Programsamrådet syftar 
till att, på ett tidigt stadium, ta fram ett bra beslutsunderlag och ge möjlighet 
till insyn och påverkan i planprocessen.  

Inkomna synpunkter på förslaget kommer att sammanställas och bemötas i 
en så kallad samrådsredogörelse, vilken kommer att ligga till grund för miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om planarbetet ska drivas vidare och en de-
taljplan ska upprättas.  

Om kommunen därefter beslutar att en detaljplan ska upprättas startar arbe-
tet med att utforma detaljplanehandlingar. Dessa handlingar består av en 
plankarta med tillhörande bestämmelser samt en planbeskrivning som be-
skriver förutsättningar, förändringar och konsekvenser av förslaget. Även 
genomförandefrågor ska behandlas i planbeskrivningen. Detaljplanehand-
lingarna skickas ut på samråd till de berörda. 

När det slutliga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut för granskning. 
Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte 
överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 
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I fortsatt planarbete finns behov av att ytterligare belysa olika förutsättning-
ar och få ett bättre underlag för utformningen av detaljplanen. I nuläget be-
döms följande frågeställningar att behöva belysas: 

- Stabilitets- och vibrationsförhållanden 
- Bullerförhållanden 
- VA- och dagvattenlösningar 
- Påverkan på naturvärden 

Medverkande i programarbetet 
Programförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin 
Bjelkenäs, landskapsarkitekt och Linda Hansson, planeringsarkitekt. 

Programförslaget har handlagts av Simon Sällström, plan- och byggchef, 
Plan- och bygglovsenheten, Munkedals kommun. 

 

Simon Sällström  Karin Bjelkenäs               
Munkedals kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
Plan- och bygglovsenheten  Samhällsplanering & Miljö 

 


