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Detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Det rubricerade förslaget, daterat 2013-08-29 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 
5:20, under tiden 15 november 2013 – 10 januari 2014 i Stadshuset och på Mimers hus i Kungälv samt på 
biblioteket i Marstrand.      
 
 
Innehåll: 
SAMMANFATTNING sid 2
STATLIGA MYNDIGHETER sid 2
REGIONALA ORGAN sid 5
KOMMUNALA NÄMNDER sid 6
KOMMUNALA BOLAG (MOTSV) sid 7
FASTIGHETSÄGARE, 
RÄTTIGHETSÄGARE OCH 
ARRENDATORER INOM PLANOMRÅDET sid 7
FASTIGHETSÄGARE I ANSLUTNING 
TILL PLANOMRÅDET sid 9
ÖVRIGA sid 10
FÖR SENT INKOMNA YTTRANDEN sid 10
 
 
Till samhällsbyggnad har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras. 
Under samrådet har inkommit 15 st yttrande från statliga organ och kommunala nämnder eller 
verksamheter. 7 yttranden är skrivna av privatpersoner, företag och föreningar, av dessa är 3 st 
underskrivna av en man och 4 st underskrivna av både en man och en kvinna. 
 
SAMMANFATTNING 
Det synpunkter som inkommit berör tex frågor kring brand, naturvärden, dag- och släckvattenhantering 
och gestaltning. Från befintliga verksamhetsutövare kommer synpunkter kring ekonomi och 
exploateringsgrad, trafikföring och risk för begränsningar pga närheten till bostäder. Från närboende har 
inkommit synpunkter kring bygglovshanteringen inom området, risk för störning samt huvudmannaskap. 
Internt inom förvaltningen har två frågor dominerat diskussionen, brandvattenförsörjning och dag- 
släckvattenhantering. 
 
Statliga myndigheter  
 
YTTRANDE 
 
Länsstyrelsen 2014-01-10 
 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att 
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
att strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse 
blir olämplig med hänsyn till risken för olyckor från farligt gods.  
Planförslaget behöver däremot kompletteras i frågor som berör hälsa och säkerhet avseende risk för 
blocknedfall (se även SGI:s yttrande). 
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Rekommenderar att: planarbetet avvaktar bildandet av naturreservatet Marstrand för att inte behöva 
särskild dispens från gällande landskapsbildskydd. Att skogsklädda delar av 6:43 undantas och 
samråd hålls med skogsstyrelsen om naturvärden, samt att antalet fordonsrörelser från 
verksamhetsområdet redovisas (se även yttrande från trafikverket). 
För fornlämningar som berörs av exploatering krävs tillstånd i enlighet med kulturminneslagen 
(KML). 
 
Länsstyrelsens yttrande biläggs denna samrådsredogörelse i sin helhet 
 
KOMMENTAR 
 
Planområdet är prioriterat och kommer därför inte att avvakta bildandet av naturreservat 
Marstrand, kommunen kommer att ansöka om dispens från landskapsbildsskyddet. 
En prognos av antal fordonsrörelser från verksamhetsområdet tas fram inför utställning av de 
delar som ligger söder om väg 168 (jmf samrådsförslaget). I ett första steg kommer befintlig 
verksamhet norr om väg 168, öster om lokalgatan att planläggas, eftersom detta är befintlig 
verksamhet kommer trafiken inte att öka nämnvärt jämfört med dagens situation.  
Då risk för blocknedfall redovisas i de södra delarna av samrådsförslagets område kommer detta 
att beaktas först i vidare planläggning av det södra området. Viss sprängning har dock skett efter 
den geotekniska utredningen som det är rimligt att bergsakkunnig tittar på. 
Marstrand 6:43 innehåller mycket lite skog, inför ev planläggning av området i etapp två, ses 
naturvärdena inom fastigheten över. Värt att veta kan dock vara att Marstrand 6:43 ägs av 
Vattenfall och rymmer en större transformatorstation som strömförsörjer hela Marstrand, 
värderingen av naturvärdena kommer att göras ur det perspektivet. 
 
 
YTTRANDE 
 
Lantmäteriet 2013-12-19 
 
Bestämmelse om byggnadsarea är otydlig, koordinatkryss saknas i grundkartan. 
 
KOMMENTAR 
 
Beaktas 
 
YTTRANDE 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland 2014-01-13 
 
Myndigheten vill upplysa om risken för att industriområden drabbas av brottslig verksamhet. 
Brottsförebyggande åtgärder i planeringsstadiet är lämpligt. 
 
KOMMENTAR 
 
Noteras 
 
YTTRANDE 
 
Sjöfartsverket 2013-12-09 
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Inga synpunkter 
 
 
KOMMENTAR 
 
Noteras 
 
YTTRANDE 
 
Skogsstyrelsen 2014-01-17 
 
Åtgärder som påverkar naturmiljön inom detaljplanens grönområden ska samrådas med 
skogsstyrelsen före åtgärd. 
 
 
KOMMENTAR 
 
Beaktas 
 
YTTRANDE 
 
Försvarsmakten 2014-01-20 
 
Inget att erinra. Dock finns ledningar och kanalisationer inom området vilka kräver fortsatt 
samråd inför åtgärder. 
 
KOMMENTAR 
 
Beaktas 
 
YTTRANDE 
 
Statens geotekniska institut 2013-12-19 
 
Synpunkt kring risk för blocknedfall, läget för lösa block behöver specificeras liksom vilka 
åtgärder som gör marken lämplig för planändamålet.  
 
KOMMENTAR 
 
Beaktas. I ett första skede kommer delar av det område som föreslås norr om väg 168 att gå 
vidare till utställning. Då risk för blocknedfall redovisas i de södra delarna av samrådsförslagets 
område kommer detta att beaktas först i vidare planläggning av det södra området. Se även svar 
till länsstyrelsen. 
 
YTTRANDE 
 
Trafikverket 2013-12-19 
 
Synpunkter att redovisning av antal fordonsrörelser genererat av verksamhetsområdet saknas, 
samt vikten av skyddsavstånd för brand mellan väg 168 och bebyggelsen.  
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KOMMENTAR 
 
Angående fordonsrörelser se svar till länsstyrelsen. Ytterligare brandutredning kommer att göras 
inför utställning. 
 
Statliga bolag 
 
YTTRANDE 
 
Skanova access 2013-12-04 
 
Skanova önskar ligga kvar med sina anläggningar i befintligt läge.  
 
KOMMENTAR 
 
Beaktas 
 
YTTRANDE 
 
Vattenfall eldistribution 2014-01-13 
  
Önskar att prickmarken justeras till utställningen så att byggrätten överensstämmer med de 
planer vattenfall har för en ny transformatorstation.  
 
KOMMENTAR 
 
Byggrätten ses över inför eventuell fortsatt planläggning av fastigheten (i Etapp 2). 
 
Regionala organ 
 
YTTRANDE 
 
Bohusläns museum 2013-12-27 
 
Fortsatt antikvariska insatser kan bli aktuella, för ingrepp i fast fornlämning krävs tillstånd av 
länsstyrelsen. 
 
 
KOMMENTAR 
 
I utställningsförslaget etapp 1 berörs inte fornminnesområde. Kvartersmark och 
skyddsbestämmelse om vall ligger utanför fornminnesområdet. I etapp 2 kan fornminne komma 
att beröras och kommer att hanteras i vidare planläggning. 
 
YTTRANDE 
 
GR, Göteborgs regionens kommunalförbund 2014-01-14 
 
Planförslaget är i linje med GR:s mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt. Betydelsen av 
god kollektivtrafik poängteras. GR står bakom förstärkta möjligheter för Marstrands utveckling 
vilket Eriksbergs verksamhetsområde kan bidra till. 
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KOMMENTAR 
 
Noteras.  
 
YTTRANDE 
 
Västtrafik 2014-01-08 
 
Inget att erinra 
 
KOMMENTAR 
 
Noteras 
 
Kommunala nämnder 
 
YTTRANDE 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-30 
 
Synpunkter på lokaliseringen av planområdet, skyddsavstånd mellan verksamheter/ 
återvinningsstation och bostäder bör vara 200 m, till pumpstation 50 m. Att verksamheter kan 
vara störande på också andra sätt än de som anges i planen och det som i planbeskrivningen 
beskrivs som tillverkning av båttillbehör behöver preciseras och troligtvis inte bedöms som 
lämpligt. 
Buller behöver utredas. Dagvatten bör renas i en gemensam anläggning och spillvatten får inte 
brädda till Mjölkekilen eller Mittsund. 
Släckvatten måste tas om hand. Ett fysiskt brandskydd som i praktiken innebär att byggnader 
med innehåll tillåts brinna upp kan innebära stora utsläpp till luft och få stora konsekvenser, 
särskilt sommartid. 
MKN för vatten behöver hanteras mer utförligt. MKN för luft kan påverkas av ökad trafik. 
Påverkan på den marina miljön i Mjölkekilen behöver utredas. Det behöver klargöras om det 
finns nattskära i området. 
Schaktmassor behöver hanteras så att risk för grumling minimeras. 
Fastbränslepannor för uppvärmning bör undvikas pga närheten till bostäder. 
Marklov ska krävas för trädfällning inom naturområden. 
 
 
KOMMENTAR 
Det är ett mycket litet antal bostäder som ligger inom skyddsavståndet. För de flesta av dessa 
ligger verksamhetsområdet skymt bakom relativt höga berg. För den bostadsfastighet som inte 
ligger skyddad av naturliga höjdskillnader planeras en vall att utföras. Störningar från ljus 
kommer att läggas till i bestämmelsen. 
Också för eventuell tillverkning gäller att den inte får vara störande för omgivningen. På samma 
sätt som vi bedömt att det är möjligt att göra avsteg från skyddsavstånden pga områdets 
topografi ser vi inte att något behov av bullerutredning finns, de berg som omger planområdet är 
flera meter höga och skyddar rimligtvis mot buller nog så väl. Den vall som planeras är också 
tänkt att fylla viss funktion som insynsskydd och kommer av det skälet troligtvis att bli relativt 
hög, vi ser ingen risk att den inte kommer ge fullgott bullerskydd.  
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Att dagvatten fördröjs och ev. renas på de enskilda fastigheterna är de förfarande som vanligtvis 
tillämpas inom kommunen. Fortsatt dialog inom förvaltningen kring lämplig dagvattenhantering 
kommer att ske inför planläggning av det södra området som avvattnas till Mjölkekilen. För det 
område som går vidare till utställning i första skedet är dagvattenproblematiken mindre 
komplicerad då Mjölkekilen inte berörs. För släckvatten finns förslag på omhändertagande. 
Påverkan på MKN för vatten förtydligas i fortsatt arbete, att MKN för luft påverkas pga ökad 
trafikbelastning bedöms inte som en trolig följd av det här planarbetet. Att luftmiljön påverkas 
av brand är troligt, men får anses som en ovanlig/extrem situation. Givet den verksamhet som 
finns på platsen idag, med båtförvaring, är det troligt att brandbelastningen i byggnaderna är 
som minst när befolkningen på Marstrand är som störst, dvs på sommaren. Detta kan 
naturligtvis komma att ändras. En rimlig följd av kommunens utbyggnadsplaner för Marstrand 
(ÖP 2010) är dock att brandvattensituationen kommer förändras/förbättras över tid. 
Gjorda naturinventeringar ses över och kompletteras där så bedöms nödvändigt. 
Synpunkt kring schaktmassor noteras. 
Planen kan inte reglera vilket uppvärmningssystem som ska användas. 
Inom naturmark är kommunen huvudman, marklov för trädfällning är bara en relevant 
bestämmelse på kvartersmark. 
 
Kommunala bolag och liknande 
 
YTTRANDE 
 
Bohus Räddningstjänstförbund 2014-03-07 
 
Räddningstjänsten är mycket kritiska till den brandutredning som gjorts och de slutsatser som 
dras i denna. Räddningstjänsten anser att ett genomförande av planen i enlighet med 
samrådshandlingen skulle innebära att man radikalt sänker kraven på vad som är acceptabelt och 
att den lösning som redovisas inte motsvarar det skydd som ett konventionellt 
brandvattensystem innebär. Intilliggande fastigheter kan komma att påverkas och risken för 
brandspridning öka. 
Räddningstjänsten förespråkar att kommunen säkerställer att brandvatten kan levereras enligt 
gällande norm VAV P83, innan verksamheter etableras. 
 
Räddningstjänstens yttrande biläggs denna samrådsredogörelse i sin helhet. 
 
KOMMENTAR 
 
Kompletteringar till brandvattenutredningen behöver tas fram för att utreda möjliga lösningar på 
brandvattenproblemet.  
 
Fastighetsägare, rättighetsägare och arrendatorer inom planområdet 
 
YTTRANDE 
 
Fässbergs bygg AB 2014-01-09 
Synpunkter på prisbilden, flera av förslagen kring gestaltning och utformning är 
kostnadsdrivande, liksom att den cirkulationsplats som föreslås ska betalas av markförsäljningen 
inom planområdet, när cirkulationen delvis är motiverad av framtida planerad 
bostadsutbyggnad. Fässberg bedömer att det troliga markpris som de fått uppgift om under 
pågående planarbete är orimligt högt. Synpunkt på gestaltnings- och utformningsbestämmelser, 
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rörande tex stängsel och att upplag, uppställning och parkering inte får ske mot väg 168. 
Upplag av material som inte är brännbart bör accepteras närmare fastighetsgräns än vad som 
anges i planbestämmelse. 
Synpunkt att transporter och belysning av tomterna är nödvändiga för att kunna bedriva 
verksamhet och inte kan komma att betraktas som störningar i framtiden. 
 
 
KOMMENTAR 
 
Vi delar synpunkten att kostnaden för cirkulationsplatsen inte bör belasta detta planområde 
ensamt. Kostnaden för cirkulationen kommer att fördelas på det här verksamhetsområdet och på 
framtida exploateringar. Det är också troligt att det inledningsvis blir en fyrvägskorsning till 
verksamhetsområdet, det är dock viktigt att det i planen finns utrymme för en framtida 
cirkulation. Utformnings- och gestaltningsbestämmelser tar avstamp i det exponerade läget vid 
Marstrands entré, bestämmelserna ses över inför utställning, men det exponerade läget kommer 
att innebära högre krav än vad som vanligtvis är fallet i verksamhetsområden. 
Vi ser ingen större risk för bullerstörningar från transporter givet platsens topografi. Belysning 
behövs naturligtvis på en arbetsplats, men behöver inte bli en störning för de närboende. En 
genomtänkt belysning med ljuskällor på rimlig höjd och effektiva belysningsarmaturer som 
riktar ljuset dit det behövs innebär bättre ljusförhållanden för den som arbetar och mindre risk 
för störning för kringboende, något som alla alltså tjänar på. 
Bestämmelsen om upplag ses över. 
 
YTTRANDE 
 
Ringens Varv 2014-01-10 
 
Synpunkter på exploateringsgrad som man anser är för liten och bör vara samma inom hela den 
yta som man idag arrenderar. De hallar som byggts med tillfälligt bygglov är större än vad 
planförslaget medger, Ringens varv anser att befintliga hallar bör legaliseras i plan och att 
ytterligare byggrätt bör tillkomma, prickmark minimeras och naturmark mot väg 168 planläggas 
som kvartersmark istället då man tagit denna yta i anspråk och hårdgjort densamma. 
Synpunkt på föreslagen tillfart och korsningslösning. 
Synpunkt på läge för vall. 
Synpunkt på genomförandetid. 
 
KOMMENTAR 
 
Exploateringsgraden ses över, den bebyggda ytan kan dock inte bli större än att det är möjligt att 
lösa sina interna transporter och ha utrymme för parkeringar och dyl på fastigheten. 40 % är inte 
en låg exploateringsgrad. De tillfälliga byggloven är just tillfälliga, den som får ett tillfälligt 
bygglov ska ha en avvecklingsplan och tydligt kunna visa på att bebyggelsens är just tillfällig. 
Prickmarken mot öster är utökad för att ge något större avstånd mot befintlig bostadsfastighet. 
Det arrende som Ringens varv har haft följer inte planens förslag heller i andra delar, det 
sträcker sig tex inte fullt så långt österut som planen föreslår. Att marken mellan vägen och 
kvartersmarken är gestaltad på ett attraktivt sätt bedömer kommunen som en viktig komponent 
för att förutsättningar för en dispens från gällande landskapsbildskydd ska finnas. Det är också 
viktigt för att entrén till Marstrand ska uppfattas som attraktiv.  
Väg 168 är trafikverkets väg och trafikverket står också bakom den förenklade åtgärdsvalsstudie 
som utförs. I studien har också alternativet fyrvägskorsning med vänstersvängfält studerats och 
förkastats. De tillstånd för ut-/infart från väg 168 som Ringens varv har är tillfälligt och vi har 
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inte fått några indikationer på att Trafikverket vill se denna infart permanentad. 
Läget på vallen har detaljstuderas inför utställning och justerats. 
Genomförande tiden 5 år är den tid vi vanligtvis sätter i våra planer, då det från kommunens 
sida är önskvärt att planer genomförs inom ett relativt kort tid, planen fortsätter att gälla efter 
genomförande tiden i enlighet med gällande lagstiftning.  
 
YTTRANDE 
 
Björnängens vägsamfällighet 2014-01-09 
 
Vägsamfälligheten har inget att erinra. De förutsätter att kommunen tar över den del av vägen 
som är inom detaljplansområdet och ansluter på lämpligt sätt till vägsamfälligheten. 
 
KOMMENTAR 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats och har ansvar för drift och underhåll av vägar och 
naturmark inom planområdet. 
 
Fastighetsägare i anslutning till planområdet 
 
YTTRANDE 
 
Fastighetsägare till Marstrand 6:41 2013-12-01 
 
Synpunkter på planerad vall, dess utformning och läge. Anser att ambitionen i planhandlingarna 
är lovande men är oroliga för att de inte kommer att efterlevas. Synpunkter på de tillfälliga 
byggloven för båthallar. Anser att en framtida återvinningscentral bör placeras nära 
trafikplatsen. Ifrågasätter kommunens hantering av samrådsmöten då de själva tagit initiativ till 
möten. Synpunkter om risk för störningar från ljus, ljud, lukt och synintryck. 
 
 
Fastighetsägare till Marstrand 6:41 2014-01-22 
Fastighetsägaren i fråga har efterfrågat och fått förlängd svarstid. Enligt yttrandet ersätter detta sista yttrande 
tidigare synpunkter. 
 
Synpunkter som berör de tillfälliga byggloven för båthallar. Anser att tillfälliga och olovliga 
byggnader ska rivas innan planen antas. Synpunkter på vallen och dess placering, förespråkar ett 
vall-läge närmre befintliga byggnader, där det i nuläget ligger en tillfällig ”vall”. Synpunkter på 
placering av återvinningsstation och önskemål om att placeringen föregås av en utredning 
rörande risk för störningar. Synpunkt på att avsteg görs från boverkets riktlinjer. Synpunkter på 
föreslagen byggnads- och nockhöjd i planområdets nordöstra del.  Anser att det naturområde 
som avsatts i planen mot Marstrandsvägen (väg 168) är för smalt för att fylla den funktion som 
eftersträvas. 
 
KOMMENTAR 
 
De både tillfälliga byggloven behandlas i en separat process, det är inte en planfråga. Vallens 
placering har studerats inför utställning och förslaget har kommunicerats med fastighetsägarna 
och verksamhetsutövarna. 
Var en framtida återvinningsstation placeras inom planområdet är inte klart. Det är kommunens 
uppgift att visa att risk för störningar inte föreligger från verksamhetsområdet i stort. Givet de 
topografiska förhållandena på platsen och den vall som föreslås byggas bedömer vi att risken för 
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störning är liten. Rekommendationerna i ”Bättre plats för arbete” är just rekommendationer och 
en bedömning kan därför göras från fall till fall. (se även kommentar till Miljö- och 
byggnadsnämnden). Utformningsbestämmelserna kommer att ses över inför utställning. 
Av drifttekniska/driftekonomiska skäl kommer naturmarksområdet mellan kvartersmark och 
väg 168 att planläggas som del av vägområdet, ambitionen kring utformningen är dock den 
samma som redovisas i gestaltningsprogrammet. Utformning av området mellan kvartersmarken 
och väg 168 kommer att innebära att natur (i de fall det ingen finns) på sikt återskapas. 
Att helt trolla bort ett helt verksamhetsområde, så att ingen risk för visuell störning föreligger är 
av förklarliga skäl svårt och knappast heller önskvärt. Att Marstrand är en ort där människor 
både kan bo, arbeta och få sitt grundläggande behov av service, och att detta är något som tillåts 
synas, är något som kommunen ser som viktigt.   
Samrådsmöten hålls i det stora flertalet detaljplaner och sker vanligtvis i form av ett öppet hus 
eller liknande, ett sådant möte hölls också den 2014-12-04. Om enskilda fastighetsägare har 
synpunkter som de vill få diskutera med kommunen så har man möjlighet att ta initiativ till egna 
möten, vilket fastighetsägarna i det här fallet har gjort. 
 
Övriga  
 
YTTRANDE 
 
Naturskyddsföreningen 2014-01-10 
 
Naturskyddsföreningen anser att delområdet närmas Mjölkekilen (delområde C) ska bevaras i 
sin helhet för att undvika att förorenat vatten når Mjölkekilen och för att området enligt snf 
hyser hotade fågelarter. Naturskyddsföreningen påpekar också att biotopskyddade stenmurar 
och diken saknas i grundkartan och att Mjölkekilen utgör riksintresse för yrkesfisket. 
 
KOMMENTAR 
 
Hanteringen av dagvatten inom området behöver utformas på ett sådant sätt att risken för 
föroreningar till Mjölkekilen minimeras, både med avseende på dagvatten och släckvatten. 
Gjorda naturinventeringar ses över och kompletteras där så bedöms nödvändigt. 
Om risken för att förorenat dagvatten/släckvatten avrinner till Mjölkekilen minimeras ser vi inte 
att riksintresset för yrkesfisket påverkas. 
Grundkartan har uppdaterats inför utställning. Dock vill kommunen påpeka att det endast är för 
stenmurar och öppna diken i odlingslandskap som det generella biotopskyddet gäller, att 
kvartersmark inom planområdet skulle ses som del av odlingslandskapet känns mycket 
tveksamt, de murar som finns i området ligger på naturmark eller i gräns mellan naturmark och 
kvartersmark och väntas inte beröras av exploateringen. Inför utställning av det södra 
delområdet kontrolleras och ev. justeras gräns mot kvartersmark så att stenmurar hamnar utanför 
kvartersmark. 
 
 
För sent inkomna yttranden 
 
YTTRANDE 
 
Fastighetsägare till Marstrand 6:41 2014-04-16 
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Yttrandet berör främst frågor kring handläggning och laglighet i de pågående plan- och 
bygglovsprocesserna rörande Eriksbergs verksamhetsområde och Ringens varv.  
 
Yttrandet kommenteras inte då det är försent inkommet. 
 
 
Justeringar föranledda av de synpunkter som inkommit i samrådet: 
 
Planområdet har inför utställning delats i två delar, där etapp ett blir att gå vidare med utställning för det 
delområde som ligger norr om väg 168, öster om i samrådet föreslagen lokalgata. Detta delområde är det 
som uppvisar minst svårigheter rörande naturvärden, samt dag- och släckvattenproblematik och 
bedömningen är därför att detta område är lättast att genomföra på kort sikt. För resterande område krävs 
ytterligare utredningsarbete och det kan också komma att innebära stora investeringar. 
 
Utformningen av utställningshandlingen för etapp ett kommer i stort sett att följa samrådsförslaget, några 
justeringar av gränser och byggrätt mm kommer att göras.  

 Plangränsen har justerats i öster jmf samrådsförslaget för det nordöstra delområdet och 
planområdets utbredning österut har minskats. 
Den vall som i samrådet inte var gestaltad har inför utställningen studerats närmare vilket 
inneburit ändringar i planområdets östra del, där kvartersmarken minskas. Utbredningen av 
bestämmelsen vall är följaktligen också ändrad. 

 Prickmarken i kvartersmarkens östra del utökas. 
 Förutsättningarna för internlogistik och användbarhet på fastigheten har föranlett mindre 

justeringar av kvartersgränsen. 
 Byggrätten har justerats i bredd och höjd, med utgångspunkt i det ställningstaganden som 

länsstyrelsen gjort i dispensen från gällande landskapsbildskydd för befintlig verksamhet. 
 Utformningsbestämmelserna har setts över utifrån samma utgångspunkt. 
 Brandskyddsbestämmelser har setts över, med särskilt fokus på närheten till väg 168. 
 Naturmark har övergått till allmänplatsmark genomfart och ligger därmed som del av vägområdet, 

detta innebär inga större praktiska skillnader för utformning etc, men ger bättre förutsättningar för 
framtida drift av området.  

 Kvartersmarken har försetts med in-/utfartsförbud söderut direkt mot väg 168. 
 

 
 
 
 
Med detta föreslås att kommunstyrelsen  / samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådsredogörelsen 
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