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Miljöförvaltningens förslag

Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till
stadsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av småindustri, kontor och
handel, (som inte innehåller livsmedel). För småindustri är planförslaget att endast
tillåta industri som inte är störande. Dagvattenfrågan skall lösas med tomtegna
system och inom allmän plats.
Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2012.
Utställningshandlingar (granskning) från stadsbyggnadsförvaltningen den 12
december 2011
Ärende

Stadsbyggnadsnämnden gav i januari 2011 ett uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att planlägga en del av fastigheten Gräsdalen 1:1 för att möjliggöra
området för småindustriändamål. Den föreslagna planen skall även möjliggöra
etablering av kontor och handel, (som inte får innehålla livsmedel). Området som
ska exploateras är idag naturmark. För hanteringen av dagvatten anger
planförslaget både tomtegna lösningar och lösningar inom allmän mark. Med
föreslagna lösningar kan man uppnå en fördröjning av dagvattentransporten innan
det når Grundviksbäcken.
Miljöförvaltningens kommentar
Efter samrådet har planförslaget kompletterats med olika lösningar för att hantera
dagvattnet. En exploatering innebär mer hårdgjord mark och en ökad mängd
dagvatten som måste ledas bort. Planområdet har därför utökats åt öster för att
kunna möjliggöra lösningar för dagvattnet i form av utjämningsmagasin på
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allmänna mark. Genom olika lösningar får man en fördröjning av
dagvattenavrinningen vilket är viktigt med tanke på att dagvattnet sedan mynnar i
Grundviksbäcken som enligt tidigare inventeringar innehåller föroreningar i
sedimenten och som vid ökat dagvattenflöde riskerar att frigöras och nå Vänern.
De föreslagna åtgärderna enligt planförslaget följer de riktlinjer som finns
redovisade i den översiktliga dagvattenutredningen för Grundviken från 2009.
Miljöförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget som innebär att man
planlägger för ytterligare verksamheter inom området Gräsdungen, Gräsdalen 1:1.

Helena Berg

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
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