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Samhällsbyggnadsnämnden 

Granskningsutlåtande 

 

Ärendenummer: SBFV-2015-124 

Detaljplan:  Vadholmen Södra 

Handläggare:  Elin Tibell 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 

Vadholmen Södra, del av Foss 2:81, 2:82 mfl.   

 

Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för s k. utökat förfarande i enlighet med 

plan- och bygglagen (SFS 2014:900).  

 

Planförslaget, daterat 2020-07-02, har varit föremål för granskning under perioden 

2020-07-07 till 2020-08-23. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset 

Forum, Munkedal, samt på kommunens hemsida.    

 

Berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare har getts tillfälle att lämna 

yttranden. 

 

Yttranden har pga. sin omfattning i vissa fall sammanfattats. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av granskningen har 8 yttranden inkommit. Av yttrandena har 5 varit 

helt utan erinran. De inkomna synpunkterna på planförslaget berör främst frågor 

kring de geotekniska förhållandena, förekomsten av förorenad mark och riskfrågor. 

Kommunen har inför antagandet kompletterat och förtydligat utredningar samt gjort 

vissa mindre ändringar i planhandlingarna. Kommunen bedömer inte att de 

ändringar av planförslaget som förelsås innebär att planen behöver granskas igen. 

Planen kan därför antas. 

 

Inkomna yttranden Kommentarer 

Externa myndigheter och 

organisationer 
Ställningstagande 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör 

människors hälsa och säkerhet vad gäller 

geoteknik och förorenad mark måste lösas på 

ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 

som anges nedan för att ett antagande inte 

skall prövas av Länsstyrelsen. 
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Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva 

kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas 

strida mot någon av de fem 

prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

- Mellankommunal samordning blir olämplig. 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

- Strandskydd upphävs i strid med gällande 

bestämmelser 
 

Dock kan länsstyrelsen inte utesluta att följande 

prövningsgrunder berörs: 

- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa 

och säkerhet eller till risken för olyckor kopplat 

till geotekniska risker och förorenad mark. 
 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Geoteknik 

Länsstyrelsen delar de synpunkter som Statens 

geotekniska institut (SGI) lyft i sitt yttrande 

daterat 2020-08-28.  
 

SGI önskar att handlingen generellt tydliggör 

om det finns slänter med låg stabilitet i 

anslutning till planen som kan påverka planens 

stabilitet alternativt påverka planen vid ett 

skred. SGI vill lyfta frågan avseende om det 

finns kvicklera i eller i anslutning till planen. 

Kartläggningen av kvicklera i området skulle 

kunna vara mer omfattande, utgörs nu av 3 

rutinförsök i en punkt. SGI har arbetat fram en 

metodik för kartläggning av kvicklera. Där 

beskrivs hur man från geologiska formationer 

till utförda CPT- eller trycksonderingar och 

kolvprovtagningar kan undersöka förekomst av 

kvicklera. Kommunen behöver komplettera med 

en utvärdering enligt denna metodik. Det 

framgår inte hur man motiverat sitt val av 

eftersträvad totalsäkerhetsfaktor i odränerad 

och kombinerad analys, vanligtvis görs en 

sammanställning av gynnsamma och 

ogynnsamma faktorer för detta val. Planen 

behöver kompletteras med detta.  
 

Det framgår också av stabilitetsberäkningarna 

att kommunen inte lagt på någon generell 

belastning på pådrivande sidan både utanför 

och inom planområdet. Detta behöver göras då 

det kan utföras arbeten som inte kräver 

marklov som i sin tur orsakar laster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har inför antagandet 

av planen förtydligat och 

kompletterat utredningar 

gällande geoteknik, risk och 

förorenad mark samt genomfört 

mindre revideringar av 

planhandlingarna i linje med 

utredningarnas 

rekommendationer med syfte 

att säkerställa att ingen risk för 

människors hälsa och säkerhet 

kvarstår. 
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Kommunen har studerat stabiliteten ner mot 

Örekilsälven, men det är oklart vilka underlag 

har använts för att bestämma geometrin hos 

älven. Ett förtydligande behövs av vilket 

underlag bedömningen bygger på. Det finns 

även oklarheter kring de två diagram som 

beskriver skjuvhållfastheten. SGI lyfter frågan 

om de är riktigt redovisade, se yttrande från 

SGI.  
 

SGI lyfter även frågan om att genomförda 

undersökningar inte ingår i planhandlingarna 

och därmed inte kan värderas. Kommunen 

behöver i det fortsatta planarbetet komplettera 

med det material som är nödvändigt för att det 

ska vara möjligt att bedöma planens 

lämplighet. 
 

Förorenad mark 

Då genomförda prover har visat att 

föroreningar finns i två punkter, där riktvärden 

överskrids, har en skyddsbestämmelse lagt in i 

plankartan vilket innebär att marken ”ska 

saneras för att uppnå uppsatta kriterier för 

känslig markanvändning (KM)”. Utöver 

skyddsbestämmelsen har även en administrativ 

bestämmelse lagt in i plankartan som innebär 

att startbesked inte får ges förrän marken har 

sanerats i de områden där skyddsbestämmelser 

gällande sanering finns.  
 

Länsstyrelsen anser att det ännu inte finns 

tillräckligt med underlag för att endast ha 

bestämmelser om startbesked innan sanering 

utförs. Den utförda utredningen visar vilka 

provtagningar som gjorts men ger också förslag 

på ytterligare provtagningar. 
 

Kommunen planerar att genomföra 

provtagningar samt att sanera marken 

innan planen antas. Om vidare provtagningar 

och erforderlig saneringen är genomförd innan 

antagandet av planen kan bestämmelserna 

avseende markföroreningar utgå ur 

planförslaget och planen kommer inte att 

prövas. Utredningen om markförorening 

behöver veta ungefärlig omfattning av 

saneringsåtgärderna så att det går att visa att 

marken kan bli lämplig för bostadsändamål 

innan det är lämpligt att villkora bebyggelse. 

Markens lämplighet har sålunda i dagsläget inte 

säkerställts tillfullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har förtydligat och 

kompletterat den geotekniska 

utredningen i enlighet med 

SGI:s synpunkter, se mer i 

kommentar till SGI:s yttrande. 

 

Efter granskningen har ett 

kompletterande PM (PM Foss 

2:81, 2:82, Ensucon, 2020-08-

28) gällande markföroreningar 

tagits fram. I PM:et redovisas 

bland annat resultatet av 

föreslagna provtagningar som 

det hänvisas till i Länsstyrelsens 

yttrande. Resultatet från de 

nyligen genomförda 

provtagningarna visar inga 

förhöjda halter av föroreningar 

och resultaten är på en nivå 

som uppfyller kriterierna för 

känslig markanvändning (KM).  

 

I tidigare genomförda analyser 

har det hittats förhöjda nivåer 

av PAH:er i form av tjärasfalt. 

Det har även hittats ett förhöjt 

värde av arsenik i ett område 

där tjärasfalt har återfunnits. I 

PM:et rekommenderas att 

asfalten, tillsammans med ytlig 

jord i anslutning till asfalten, 

schaktas bort till godkänd 

mottagningsanläggning. Det 

rekommenderas att jord under 

asfalten analyseras på ytlig nivå 

för föroreningar kopplat till 

asfalten. Marken inom plan-

området kommer att saneras 

innan detaljplanen antas. I 

enlighet med Länsstyrelsen 

yttrande utgår därför 

bestämmelserna om 

markföroreningar. 
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Råd enligt PBL och MB 

Trafik 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Natura 2000 

Beträffande 4 kap MB säger man att 

planområdet inte berör sådana områden, men 

Natura 2000-området är riksintresse enligt MB 

4 och skulle indirekt kunna påverkas. Under 

samrådet påpekades det att exploateringen 

eller följder av den ej bör leda till negativ 

inverkan på Natura 2000-området och 

riksintresset för naturvård Örekilsälven, genom 

exempelvis stabilitetshöjande åtgärder. Det 

tolkas i planbeskrivningen som att detta ej är 

aktuellt vilket är positivt, detta bör dock 

förtydligas i texten om 3 och 4 kap MB. 

Texten i planbeskrivningen 

gällande 3 och 4 kap MB har  

förtydligats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten i planbeskrivningen 

avseende 3 och 4 kap MB har 

förtydligats. 

Lantmäteriet  

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets 

granskningshandlingar och har inget att erinra 

mot dessa. 

Noteras. 

   

Trafikverket  

Trafikverket yttrande sig i samrådsskedet 2020-

03-18 och hade då inget att erinra över 

planförslaget. Trafikverket har inget nytt att 

tillägga i ärendet. 

Noteras. 

   

SGI  

Statens geotekniska institut (SGI) har från 

Munkedals kommun erhållit rubricerad 

detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s 

yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 

såsom ras, skred, erosion och geotekniska 

frågeställningar kopplade till översvämning. 

Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 

såsom hantering av radon, ingår således inte. 
 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat 

synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet 

är daterat 2020-03-25, dnr. 5.2-2002-0172.  

 

SGI önskar att handlingen generellt tydliggör 

om det finns slänter med låg stabilitet i 

anslutning till planen som kan påverka planens 

stabilitet alternativt påverka planen vid ett 

skred.  

 

SGI vill lyfta frågan avseende om det finns 

kvicklera i eller i anslutning till planen. 

Den till planen tillhörande 

geotekniska utredningen har 

med avseende på SGI:s 

granskningsyttrande reviderats 

och uppdaterats.  

 

Utredningen, ”PM Geoteknik, 

Detaljplan för Vadholmen, 

Slutrapport 2016-04-15, Rev D 

2020-11-12” har bland annat 

kompletterats med 

nedanstående punkter: 

- Behandling av kritiska slänter 

avseende stabilitet såväl inom 

som i anslutning till planområdet 

vilka kan påverka planen vid ett 

eventuellt skred. 

- Analys av förekomst av 

kvicklera. 
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Kartläggningen av kvicklera i området skulle 

kunna vara mer omfattande, den utgörs nu av 3 

rutinförsök i en punkt enligt PM Geoteknik. SGI 

har arbetat fram en metodik för kartläggning av 

kvicklera. Där beskrivs hur man från geologiska 

formationer till utförda CPT- eller tryck-

sonderingar och kolvprovtagningar kan 

undersöka förekomst av kvicklera. Komplettera 

med en utvärdering enligt denna metodik. 

Det framgår inte av PM Geoteknik hur man 

motiverat sitt val av eftersträvad total-

säkerhetsfaktor i odränerad och kombinerad 

analys, vanligtvis görs en sammanställning av 

gynnsamma och ogynnsamma faktorer för detta 

val. SGI önskar att handlingen kompletteras 

med detta. 
 

Det framgår också av stabilitetsberäkningarna i 

PM Geoteknik att man inte lagt på någon 

generell belastning på pådrivande sidan både 

utanför och inom planområdet. Detta bör göras 

då det kan utföras arbeten som inte kräver 

marklov som i sin tur orsakar laster. I PM 

Geoteknik studerar man stabiliteten ner mot 

Örekilsälven, vilka underlag har använts för att 

bestämma geometrin hos älven? SGI önskar ett 

förtydligande. 
 

Vid sammanställning av skjuvhållfasthet i den 

marktekniska undersökningsrapporten så 

beskrivs två diagram som korrigerad 

skjuvhållfasthet, är det inte så att det ena av 

dessa två diagram ska visa okorrigerad 

skjuvhållfasthet? SGI har inte haft tillgång till 

geotekniska undersökningar utförda av 

Bohusgeo AB och saknar därför underlag för att 

granska handlingarna i sin helhet. 

- Redovisning av gynnsamma 

respektive ogynnsamma 

faktorer som underlag vid val av 

erforderlig säkerhetsfaktor. 

Munkedals kommun har skickat 

de tidigare genomförda 

geotekniska undersökningarna 

till SGI. SGI har även fått 

tillgång till kommentarer och 

motiveringar från Tyréns 

gällande utgångspunkter i 

utredningen baserat på SGI:s 

synpunkter under granskningen. 

 

Den reviderade utredningen 

föreslår en åtgärd i form av en 

tryckbank för att uppnå 

efterfrågad säkerhetsfaktor 

gällande stabilitet inom 

planområdet. Kommunen avser 

att utföra den stabilitetshöjande 

åtgärden innan detaljplanen 

antas. Ett geotekniskt utlåtande 

efter utförd åtgärd ska finnas på 

plats innan detaljplanen antas. 

 

Med den reviderade utredningen 

och en planerad åtgärd i form av 

en tryckbank som ska 

genomföras innan antagande 

samt kvarstående 

planbestämmelser avseende 

geoteknik i form av 

maxbelastning, förbud mot 

källare och ändrad lovplikt för 

förändring av markens nivåer 

anser kommunen att frågan 

kring hälsa och säkerhet med 

avseende på geotekniska frågor 

är utredd och säkerställd.  

   

Vattenfall  

Vattenfall Eldistribution har i samrådsskedet 

redogjort för elanläggningar inom detaljplanen 

och denna information gäller alltjämt. 

Noteras. Vattenfall hade under 

samrådet inga erinringar mot 

planförslaget.  

   

Interna myndigheter och 
organisationer 

Ställningstagande 

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän  

Under punkt 3.1 i riskutredningen kan läsas ett 

antagande om att ett tåg på den närliggande 

Efter granskningen har den till 

detaljplanen tillhörande 
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järnvägen vid en brand, läckage eller sabotage 

inte stannar i planområdet utan fortsätter till en 

mer lämplig plats för åtgärder. Detta antagande 

ställer sig räddningstjänsten frågande till då det 

kan förekomma olyckor där tågsättet inte går 

att köra vidare. Exempelvis vid en brand i loket 

eller ett så omfattande och snabbt brandförlopp 

att tåget måste utrymmas omedelbart. 

Räddningstjänsten önskar därför att 

riskutredningen samt de riskreducerande 

åtgärderna, som krävs för byggnaderna på 

grund av närheten till järnvägen, projekteras 

och dimensioneras utifrån att en olycka sker 

med ett tåg som är kvar inom planområdet. 
 

Under punkt 3.3 i riskutredningen kan läsas att, 

med hänsyn till individrisken, är lämplig 

markanvändning inom 30 meter från Bohus-

banan parkering. Räddningstjänsten önskar att 

det här regleras i detaljplanen så inte bostäder 

riskerar att hamna inom detta område.  

 

Området behöver förses med brandvatten-

försörjning vilken är utformad enligt konven-

tionellt system. Det innebär att brandposter ska 

finns inom 200 meter från respektive byggnad. 

Brandvattenförsörjningen ska utföras enligt VAV 

P83:s riktlinjer vilket bland annat innebär att 

flödeskapacitet från brandpost inte ska under-

stiga 1200 I/min. Räddningstjänsten önskar 

medverka vid val av placering för brandposter. 
 

I riskutredningen kan läsas att en av de 

riskreducerande åtgärderna är att fasader som 

vetter mot Bohusbanan ska vara utförda i 

obrännbart material eller i brandteknisk klass EI 

30 samt att fönster inte behöver skyddas.  

Vidare ska friskluftsintag placeras på skyddad 

sida bort från Bohusbanan.  Räddningstjänsten 

ställer sig frågande till varför fönster inte 

behöver skyddas. Ett oskyddat fönster står inte 

emot brand vilket krävs att fasaden ska göra. 

Vidare är ett oskyddat fönster öppningsbart. Är 

ett fönster öppet vid en olycka med brand på 

Bohusbanan faller hela iden med att vända 

friskluftsintagen bort från järnvägen då röken 

kommer in genom fönstret istället. 

riskutredningen (Riskbedömning 

för ny detaljplan, Del av 

Vadholmen, Foss 2:81, 2:82 

mfl, Rev C, Bengt Dahlgren, 

2020-09-15) uppdaterats med 

anledning av Räddnings-

tjänstens synpunkter. I 

utredningen har nu risken för att 

ett tåg som antänt stannar på 

platsen inkluderats i 

riskbedömningen. 

 
 
 

 

I detaljplanen finns 

bestämmelser gällande placering 

av byggnader i förhållande till 

fastighetsgräns. Dessa 

bestämmelser innebär att 

bostäder inte kan placeras inom 

30 meter från närmaste 

spårmitt. 
 

Placering och kapacitet gällande 

brandposter regleras inte i 

detaljplanen. Informationen 

gällande brandvattenförsörjning 

och önskan från räddnings-

tjänsten att medverka vid 

placering vidarebefordras till 

kommunens Va-avdelning. 

  
 

Med anledning av 

Räddningstjänstens yttrande 

avseende fönster riktade mot 

Bohusbanan har kommunen 

kontaktat riskutredaren för att 

få ett förtydligande. Nedan följer 

utredarens svar: 

 

”Specifikt för öppningsbara 

fönster görs här ett resonemang 

med stöd i Länsstyrelsens i 

Stockholm skrift ”Riktlinjer för 

planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras 

farligt gods”. I dessa riktlinjer 

finns resonemang kring att 

fönster ska skyddas för bostäder 

inom 30 meter och en praxis att 

tillåta öppningsbara fönster i 

bostäder pga. möjlighet till 
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vädring. Skyddsavstånd får dock 

anses vara en av de mest 

effektiva riskreducerande 

åtgärderna och för aktuellt 

planförslag. I just 

Länsstyrelsens i Stockholm 

riktlinjer anges även 25 meter 

som minsta avstånd från primär 

led för farligt gods. 

Riksutredaren har dock i detta 

fall rekommenderat att 

skyddsavståndet ska uppgå till 

minst 30 meter i enlighet med 

Länsstyrelsens i Skåne riktlinjer 

RIKTSAM, vilket alltså blir en 

mer konservativ inriktning. På 

grund av denna mer 

konservativa åtgärd bedömer vi 

det som rimligt att frångå andra 

krav som skulle vara aktuella 

om bostäder skulle byggas på 

kortare avstånd från riskkällan, 

vilket i detta fall rör sig om bl.a. 

skyddade fönster”. 

 

Med anledning av riskutredarens 

kommentar och kommunens 

konstaterande att det inte kan 

uppföras några bostäder inom 

30 meter från närmaste 

spårmitt pga. placerings-

bestämmelserna i plankartan är 

inte några ytterligare 

riskreducerande åtgärder 

nödvändiga att införa i 

detaljplanen.  

   

Miljönämnden i mellersta Bohuslän  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inga 

synpunkter på rubricerat förslag till detaljplan. 

Noteras. 

   

Rambo AB  

RAMBO har inget mer att yttra i frågan. Noteras. 

   

 

Fortsatt arbete: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat och reviderat den geotekniska 

utredningen och den marktekniska utredningen. Riskutredningen kommer att 

förtydligas för att klargöra de frågor som Räddningstjänsten ställer i sitt yttrande. 

Planhandlingarna har uppdaterats och kompletterats i linje med uppdaterade 
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utredningar. I övrigt kommer mindre justeringar i enlighet med kommentarerna ovan 

att genomföras i planhandlingarna innan detaljplanen kan antas. 

 

 
Förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande och att 

planen ska revideras enligt förslag på åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden 

rekommenderar att Kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. 

 

 

 

Plan-, bygg- och markenheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Munkedals kommun  

 

  

............................................................ 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef  

 

  

............................................................ 

Elisabeth Linderoth 

Förvaltningschef  
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