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ANTAGANDEHANDLING 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande 
detaljplan för del av 

BJÄLLANSÅS 1:4 
Bokenäs församling, Uddevalla kommun 
 
Planen är upprättad av Rådhuset arkitekter AB den 15 mars 2007  
Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 13 augusti 
2007  
 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
 
Planförslag upprättat 15 mars 2007 har skickats för samråd till kom-
munala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar. (Se 
sändlistan). Planförslaget har även varit tillgängligt på kommunens 
hemsida.  
 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER 
samt  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1 Länsstyrelsen, 6 augusti 2007  
A Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 
kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detalj-
plan enligt förslaget  inte kommer att prövas.  
Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt Miljöbalken påtag-
ligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämp-
lig, att miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken inte iakttas   
eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller 
säkerhet.  
 
B Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att det aktuella 
planförslaget inte kommer att behöva miljöbedömas. 
 
C En stor del av planområdet ligger inom  strandskyddsområde. 
Länsstyrelsen ser inga särskilda skäl till att upphäva strandskyddet 
och menar att en dispensprövning vore det bästa alternativet. I annat 
fall ett upphävande som bara berör platsen för den planerade bebyg-
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gelsen. Det är viktigt att anordning som kan riskera att motverka syf-
tet med förordnandet prövas gentemot förordnandets  föreskrifter. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad anser det vara mest logiskt 
att begära ett upphävande av strandskyddet för den byggnadsdel som 
skjuter in i strandskyddsområdet.   
 
D Statens Geotekniska Institut finner inga geotekniska hinder för 
plangenomförande. Planbestämmelsen för den nya byggrätten kan 
dock ges en mer allmän utformning. 
Kommentar: Planbestämmelsen justeras enligt Statens Geotekniska 
Instituts förslag. 
 
E De tre gravhögarnas fornlämningsområde berörs av föreslagen till-
byggnad. Byggnation bör föregås av arkeologiska undersökningar. Ur 
bebyggelse och kulturlandskapsperspektiv finns ingen erinran. Muse-
ets yttrande ska beaktas. 
Kommentarer: Länsstyrelsen har den 9 augusti 2007, efter ansökan 
från exploatören, beslutat att arkeologisk förundersökning ska utföras. 
Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 4 juli 2007 
Se 1 D ovan. 
 
 
3 Bohusläns museum, 27 juni 2007 
Se 1 E ovan. 
 
 
4 Räddningstjänsten, 26 juni 2007 
Insatstiden överstiger 20 minuter. Det kan därför bli aktuellt med 
kompletterande åtgärder utöver vad som anges i BBR. Dessa åtgärder 
ska beaktas i byggprocessen. 
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
5 Tekniska Kontoret, 21 juni 2007 
6 TeliaSonera 15 juni 2007  
 
 
SAMMANFATTNING/ SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
Det finns inga erinringar från sakägare. När ovanstående bearbetning-
ar har utförts är planen klar för utställning. 
 
 
 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna samrådsredogörelsen, samt 
 
att låta ställa ut detaljplanen för granskning 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson    Mats Windmark  
planchef   planarkitekt  
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