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PROGRAMSAMRÅDSHANDLING 
 

Redogörelse för programsamråd  
Tillhörande program till detaljplan för 

SUNNINGEBERGEN 

Källdal 4:1 m.fl 
Uddevalla kommun 
 
 
Programmet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 
Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 11 oktober 2005. 
 

HANDLÄGGNING AV PROGRAMSAMRÅDET 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2005 att programsamråd skulle 
ske. Programhandlingar skickades därefter på remiss till kommunala och regionala 
instanser, sakägare m fl. under tiden 27 juni – 1 september 2005. Under remisstiden 
fanns dessutom programhandlingarna tillgängliga på Medborgarkontoret, 
Stadsbiblioteket, Norgårdens bibliotek, i Stadshuset och på kommunens hemsida.  
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH MILJÖ 
OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 

Centrala och regionala instanser 
1.  Länsstyrelsen, 2005-09-02 
a)  Bedömer att planförslaget inte strider mot riksintresset, eftersom det kan ses som en 
utveckling av tätorten. 
b)  Relationen mellan det planerade bostadsområdet och verksamhetsområdet på 
Fröland bör uppmärksammas. Kan en ny bostadsetablering komma att begränsa 
industriområdets utbyggnadsmöjligheter? 
c)  Anser att den sammanvägda bullersituationen från E 6 och lokal trafik bör 
uppmärksammas. Bullerfrågorna bör klarläggas i det fortsatta arbetet. 
d)  Det är angeläget att områdets värden som friluftsområde kan bevaras. Genom en 
varsam exploatering torde man även i framtiden kunna erbjuda de redan boende samt 
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de framtida boende i Sunningen en miljö som erbjuder god service på nära avstånd med 
möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser i närmiljön. 
e)  Inom området finns inga registrerade reservat, biotopskydd, värdefulla 
odlingslandskap eller artfynd. 
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten. 
b)  Frölands industriområde ligger mellan 500 – 1000 meter öster om programområdets 
östligaste gräns. Skogsklädda berg skiljer de båda områdena åt. Detaljplanen för Fröland 
tillåter industri, hamnverksamhet och längst i öster värmekraftverk. Uddervalla kommun 
äger all obebyggd mark i det planlagda industriområdet. Idag pågår täktverksamhet på 
den östra sidan av Frölandsvägen medan den västra sidan inte används för annat än 
kolonilotter längst i norr. 
De båda bostadsområdena Misteröd etapp 1 och Hermansbukten ligger mellan 200 – 
500 meter från Frölands industriområde vilket innebär att en utveckling av 
industriområdet redan har begränsats med hänsyn till närhet till bostäder. Detaljplanen 
för Fröland kan också ändras om den behöver specificeras ytterligare med hänsyn till 
omgivningspåverkan.  
c)  Kontoret instämmer i den synpunkten. Trafikbuller från de omgivande vägarna ska 
kartläggas i samband med att detaljplan upprättas. En bullerberäkning är beställd. 
d)  Kontoret instämmer i den synpunkten. 
e)  Synpunkten noteras. 
 
2.  Statens geotekniska institut, 2005-08-16 
a)  Bedömer grovt att området är sådant att de geotekniska förhållandena inte bör 
utgöra hinder för fortsatt planarbete. Eftersom utredning pågår kan man förvänta sig 
att de geotekniska förhållandena blir klarlagda i planskedet.  
Kontorets kommentarer 
a)  Geoteknisk undersökning pågår och ska ligga till grund för det fortsatta planarbetet. 
 
3.  Skogsvårdsstyrelsen, 2005-08-23 
Ingen erinran.  
 
4.  Vägverket, 2005.08-31 
a)  Planområdet berör inte direkt allmän väg men påpekar vikten av att planen 
innehåller en beskrivning av hur oskyddade trafikanter når service, bad och skola på ett 
trafiksäkert sätt. 
Kontorets kommentarer  
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten. Gång och cykelnätet är väl utbyggt i området 
men ska beskrivas tydligare i detaljplanens beskrivning. 
 
5.  Vattenfall, 2005-08-16 
Ingen erinran. 
 
6.  Bohusläns museum, 2005-08-26 
a)  De berörda fornlämningarna Herrestad 34 och 291 samt den nyfunna och därtill 
hörande fornlämningsområden ska markeras på plankartan. Inför en exploatering bör 
de berörda fornlämningarna bli föremål för en förundersökning samt eventuellt därpå 
följande slutundersökning. 
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten. En arkeologisk undersökning är utförd och 
om så krävs kommer en förundersökning enligt museets förslag att beställas i samband 
med att detaljplan upprättas för området.   
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Kommunala instanser 
7.  Tekniska nämnden, 2005-08-22 
a)  Tillstyrker fortsatt planarbete med beaktande av tekniska kontorets synpunkter. 
b)  Samtliga partigrupper anser att gamla historiska namn skall leva vidare. Det finns 
ofta en historia förknippat med namn på områden som förtjänar att föras vidare. Det 
nya okända namnet Sunningebergen bör därför inte ersätta det gamla och allmänt 
använda namnet Ryssberget. 
c)  Av hittills undersökta tillfarter till planområdet är alternativ 4, med tillfart via 
Sunningevägen, att föredra även om det innebär att en bostadsfastighet måste lösas in. 
d)  I det fortsatta planarbetet skall inriktningen vara att enskilt huvudmannaskap skall 
gälla för den allmänna platsmarken. 
e)  Åtkomsten av de privata skogsskiftena bör vara löst innan planarbetet fortsätter. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Kontoret instämmer i den synpunkten. Anledningen till namnet ”Sunningebergen” på 
det planerade bostadsområdet är ett beslut av kommunfullmäktige från 1989, där det 
beslutats ”att det planerade bostadsområdet mellan Undavägen och Sunningen skall 
benämnas Sunningebergen.”  
c)  Kontoret instämmer i den synpunkten. 
d)  Kontoret instämmer inte helt i denna synpunkt. Kontoret bedömer att det är en fördel 
för de boende i planområdet om åtminstone huvudgatan har kommunalt 
huvudmannaskap. Huvudmannaskapet ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 
e)  Kontoret instämmer inte helt i denna synpunkt. Visst planarbete kan bedrivas utan att 
de privata skogsskiftena behöver vara lösta.  
 
8.  Socialnämnden, 2005-08-17 
a)  Ingen erinran mot programmet. 
b)  Framför synpunkten att man i det fortsatta planarbetet beaktar att ett ökat antal 
bostäder på Sunningeberget kommer att öka trycket på badstränderna vid Sunningen. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Synpunkten noteras. Badstränderna i Sunningen ägs och sköts av enskilda 
intressenter. Allemansrätten medger dock att allmänheten har rätt att nyttja 
badstränderna. Som komplement finns den kommunala badplatsen på Unda, ca 1,5 km 
från programområdet.  
 
9.  Kultur och fritidsnämnden, 2005-08-17 
a)  Yttrar sig i enlighet med förvaltningens yttrande. Befintliga fornlämningar utgör 
resurser om de kan tas tillvara och inte tas bort efter sedvanlig dokumentation, 
detaljplanen bör redovisa möjliga val. 
b)  Den viktigaste anpassningen på Ryssberget är troligen att inte bryta horisontlinjen, 
att inte låta nytillkommen bebyggelse skapa ny silhuett av tak och fasader sett från syd. 
Bebyggelsen bör inte konkurrera med naturen. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. I det fortsatta planarbetet ska fornlämningarnas tillgång för 
området utredas vidare.  
b)  Kontoret instämmer inte helt i denna synpunkt. Ny stadsbebyggelse, som det här är 
frågan om, kan mycket väl bilda silhuett och bryta horisontlinjen. Utanför tätorten 
däremot är detta förhållningssätt viktigt och finns även angivet i översiktsplanen. 
Viss konkurrens mellan bebyggelse och natur är oundviklig men kontoret är av den 
uppfattningen att så mycket som möjligt av naturen ska sparas både inom och utanför 
planområdet.  
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10.  Näringsliv och Arbetsmarknad, 2005-08-31 
a)  Attraktiva bostäder är en tillgång för kommunen. För attraktivt boende krävs inte 
bara bra bostäder utan också tillbehör som havsnära läge, affär, kommunikationer, 
närhet till båtplats mm. Behovet av bostäder kan i första hand förväntas för 
åldersgruppen 45 år och uppåt. 
b)  Sunningebergen är en utmärkt potential med sitt naturnära läge nära serviceutbud. 
Det är angeläget att klargöra tekniska och ekonomiska förutsättningar för ett 
ianspråktagande. 
c)  Motsvarande förutsättningar för exploatering av inre hamnen och den södra kusten 
(från Ammenäs till Ljungskile) bör kartläggas parallellt. Södra kusten har kortare 
pendlingsavstånd till Göteborg, vilket har stort värde för ökad inflyttning. Inre hamnen 
torde motsvara önskemålen från den ökande åldersgruppen bäst. 
d)  En avvägning mellan förutsättningar, behov och områden bör ske innan en närmare 
planläggning kommer till stånd. 
Kontorets kommentarer 
a) – d)   Synpunkterna noteras. 
 
11.  Uddevalla Energi AB, 2005-08-30 
a)  Vattenburen uppvärmning är att föredra för eventuell fjärrvärmeutbyggnad. 
b)  Förstärkning av el-nätet kommer att behövas samt plats för nya 
transformatorstationer.  
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten.  
b)  Synpunkten noteras. Det är lämpligt att reservera plats för transformatorstationer i 
detaljplanen. 

Fastighetsägare inom och som gränsar till planområdet 
12.  Bo Magnusson, ägare till fastigheten  Herrestad 30:1, 2005-07-04 
a)  Äger en bit mark intill planområdet, som lämpar sig för två tomter. Önskar delta i 
planarbetet och sälja de två tomterna.  
Kontorets kommentarer 
a)  Den aktuella markbiten gränsar till programområdet i väster, direkt söder om 
föreslagen tillfartsväg. Markbiten ingår i detaljplanen för den befintliga bebyggelsen och 
är avsedd som allmän plats, park.  
Kontoret bedömer att de markområden som är avsedda för allmän plats, park eller natur 
i befintliga bostadsområden på Sunningen inte ska tas i anspråk för bebyggelse. En av 
de stora boendekvaliteterna på Sunningen är det naturnära boendet vilket riskerar att gå 
förlorat om exploateringen blir allt för hög. Det behövs bitar av gröna, oexploaterade 
områden inom och i kanten av bebyggelsegrupperna för att karaktären av naturnära 
bostadsområde inte ska gå förlorad.  
 
13.  Eva Thorsén och Gun Nilsson, Axel Frisks dödsbo, ägare till fastigheten 
Herrestad 4:57, 2005-08-31 
a)  Önskar delta i planområdet som bostadstomt. 
Kontorets kommentarer 
a)  Den aktuella tomten är ca 2500 kvm stor och gränsar till programområdet i sydväst. 
Tomten omfattas inte av detaljplan. En registrerad fornlämning finns på tomten, Raä 
291, en eventuell rest av en stensättning.  
Kontoret bedömer att den aktuella markbiten inte ska ingå i planområdet. Enligt 
kontorets fördjupade studier över området kommer bebyggelsen och vägnätet i 
planområdet inte att kopplas till den aktuella tomten på ett naturligt sätt. 
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14.  Saltholmsgruppen väst AB genom Lars-Olof Axelsson, Sverigehuset, ägare till 
fastigheten Misteröd 1:2, 2005-08-31  
a)  Är positiv till att Sunningebergen bebyggs. Vill gärna delta i planområdet med delar 
av fastigheten Misteröd 1:2.  
Kontorets kommentarer 
a)  Den aktuella markbiten gränsar till programområdet i sydost. Markbiten ingår i 
detaljplanen för Hermansbukten och är avsedd som allmän plats, natur.  
Kontoret bedömer att de markområden som är avsedda för allmän plats, park eller natur 
i befintliga bostadsområden på Sunningen inte ska tas i anspråk för bebyggelse. En av 
de stora boendekvaliteterna på Sunningen är det naturnära boendet vilket riskerar att gå 
förlorat om exploateringen blir allt för hög. Det behövs bitar av gröna, oexploaterade 
områden inom och i kanten av bebyggelsegrupperna för att karaktären av naturnära 
bostadsområde inte ska gå förlorad. Enligt kontorets fördjupade studier över området 
kommer bebyggelsen och vägnätet i planområdet inte heller att kopplas till det aktuella 
markområdet. 
 
15.  Namnlista med 54 namnunderskrifter, genom Camilla Giaretta, ägare till 
fastigheten Herrestad 5:68, 2005-08-12. Representerade fastigheter inom eller i direkt 
anslutning till programområdet: Herrestad 5:64, 5:65, 5:75, 6:13, 6:14, 6:17, 6:22, 6:28, 
30:3, 30:4, 30:5. Representerade fastigheter i grannskapet eller långt utanför 
programområdet: Herrestad 24:1, 5:50, 5:53, 5:54, 5:55, 5:56, 5:59, 5:77, 5:82, 5:85, 
5:91, 6:29, 6:30, 6:31, 30:2, 30:7, 30:8, samt 8 personer boende på Väråsvägen och 4 
personer med oidentifierbar fastighetstillhörighet. 
a)  Namnlistan avser protest mot påfartsväg via Barrskogsvägen / Sunningevägen över 
fastigheten Herrestad 5:68.  
b)  Anser att tillfartsvägen ska dras via Misteröd så att olycksrisken i Sunningebacken 
inte ökar. Sunningebacken är brant och bilar halkar av vägbanan vintertid, skolbussen 
har svårt att komma upp för backen, vägkanterna fungerar som parkeringsplatser för de 
som har branta tillfarter till sina fastigheter. Det finns 6 utfarter inom 400 meter i 
backen som med ökad trafik kommer att leda till fler olyckstillbud. Beräknar att det 
föreslagna planområdet alstrar ca 400 nya fordon som ökar olycksrisken, ökar slitage 
på vägen, ökar mängden avgaser som skadar hälsan och miljön. Hög hastighet 
förekommer idag, upp till ca 70 km/timme. Bussen är nästan tom och tar ca 45 minuter 
till Uddevalla jämfört med 5 minuter med bil.  
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Synpunkten noteras. Vissa förbättringsåtgärder såsom skötsel vid vinterhalka, 
snöröjning och farthämmande åtgärder kan vägsamfälligheten själva styra över.  
Kommunen planerar förbättringar för Sunningevägen om den föreslagna tillfarten till 
programområdet ska byggas. Bl a föreslås att backkrönet ska planas ut genom att toppen 
sänks ca 1 meter vilket kommer att förbättra siktförhållandena betydligt och således öka 
trafiksäkerheten. Övriga trafikfrågor utreds vidare i samband med att detaljplan 
upprättas.   
 
16.  Monica Störch, Herrestads-Sunningens vägsamfällighet, inkom 2005-08-01 
a)  Avslår de två föreslagna tillfarterna till planområdet från Sunningevägen. 
b)  Förordar tillfart via Misteröd från rondellen på Undavägen.  
Det kan bli ytterligare 200-300 fordon som ska trafikera vägarna i området, besvär med 
utfart och sikt för fordon från Barrskogsvägen förekommer, fler utfarter på 
Sunningevägen kan leda till stora problem,  
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Fordon som åker upp för Sunningebacken från havet (i nordlig riktning) har hög fart 
över krönet. Vintertid är det besvärligt med snö och is. Om bilar blir stående i backen 
på grund av köbildning vintertid kan det bli stopp och en del bilar kan inte starta i 
backen på grund av halka. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Tillfart från rondellen på Undavägen blir allt för brant  för att kunna fungera som en 
lämplig tillfart till programområdet. (Från Undarondellen till programområdet är 
nivåskillnaden ca 60 meter att jämföra med Sunningebacken som tar upp en nivåskillnad 
på ca 40 meter och ändå upplevs som väldigt brant.)  
Se förövrigt svar 15 b).   
 
17.  Pia, Larry och Mathias Carlshjelm, ägare till fastigheten Herrestad 6:14, 2005-
08-26 
a)  Viktigt behålla dom grönområden som finns i området som parkmark o.d i planerna. 
b)  Vill ha kvar en stor del av det skogsparti som gränsar till Krönvägen så att det 
fortsättningsvis kan utnyttjas av de boende för promenader i skogen. Vill inte ha 
bebyggelse för nära befintliga hus utan vill behålla den lantliga känslan. 
Viktigt att ta tillvara på de nu boendes intressen och som valt att flytta hit just för att det 
känns som att bo på landet. I planförslaget poängteras närheten till skog och natur, ta 
inte bort den för dom som redan bor i området. 
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten.  
b)  Synpunkten noteras och ska beaktas i det fortsatta planarbetet. Kontoret är av den 
uppfattningen att så mycket som möjligt av naturen ska sparas både inom och utanför 
planområdet.  

Övriga 
18.  Maria Frimodig, står i tomtkö i området, 2005-07-01 
a)  Önskar att det blir så många ”naturtomter” som möjligt. Många av Sunningens 
tomter är av detta slag i dag. Orolig för att det ”hyvlas ned” och jämnas ut allt för 
mycket som flera nyare områden alltför ofta blivit. Vill man bo med en perfekt fyrkantig 
gräsmatta så finns Misteröd 3 nere på de platta ängarna att tillgå. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras och ska beaktas i det fortsatta planarbetet. Kontoret är av den 
uppfattningen att så mycket som möjligt av naturen ska sparas både inom och utanför 
planområdet.  
 
 

HANDLÄGGNING 
Programsamrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad med Elisabet 
Fjellman som handläggare. Nästa steg i planprocessen är att upprätta detaljplan för 
området och att sända detaljplanen på samråd. 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
Sören Larsson                                               Elisabet Fjellman 
planchef                                                         planarkitekt 


