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UDDEVALLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
ARB 565 

 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2017-12-22 tillhörande förslag 
till detaljplan för 

 
         Del av fastigheten Herrestads-Torp 1:3, Uddevalla kommun 

 
Förslag till detaljplan för hotell- och konferensanläggning. 

 
 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2017-08-25, har varit föremål för samråd till kommunala, 
regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är 
framtagna av Rådhuset Arkitekter AB. 

 
 

SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-24, § 256 att samråd om 
detaljplanen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala 
och regionala instanser m fl under tiden 2017-09-01 – 2017-09-29. 
Fastighetsägare, respektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som 
gränsar direkt till planområdet meddelades att planhandlingar under remisstiden 
fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga för 
nedladdning på kommunens hemsida. 

 
 

Nedan redovisas inkomna yttanden i sammanfattad form tillsammans med Sam- 
hällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 
dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 
 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 
1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2017-09-26 

 
Det bör förtydligas och regleras i avtal vem som ansvarar för och bekostar utbyggnad av 
tillfartsvägen inkl. dagvattendike som ska ligga utanför detaljplanen, 
från Herrestads-Torp ga:8 fram till plangränsen. Samt även den del av Herrestads- 
Torp ga:8 som inte är utbyggd. 
 
Det bör utredas om Herrestads-Torp ga:5 (dagvattenanläggning på Östra Torp) har 
kapacitet att ta emot fler deltagande fastigheter. Om ej överenskommelse om inträde nås 
prövas frågan i en förrättning enligt anläggningslagen. Om oenighet finns råder 
osäkerhet om planen går att genomföra i dessa delar. Det rekommenderas att 
upprätta avtal (under planprocessen) om anslutning med den förvaltande 
samfällighetsföreningen. 
Dagvattenutredningen hänvisar till att dagvattnet ska ledas från planområdet fram 
till Herrestads-Torp ga:5 genom ett befintligt system. Vem äger och förvaltar detta? 
Hur är det tänkt att tillgång till detta system ska säkras? Finns kapacitet? Avtal bör 
upprättas under planprocessen. 
 
Ny styckningslott ansluts till Herrestads-Torp ga:8. 
Om utbyggnaden av den del av Herrestads-Torp ga:8 som ännu inte är utbyggd skall 
bekostas av exploatören bör detta regleras i ett avtal annars gäller kostnadsfördelning 
enligt andelstal. 
 
Servitut behöver bildas över Herrestads-Torp 1:3 och 1:41 för att ansluta utfartsväg 
inkl. dagvattendike från planområdet till Herrestads-Torp ga:8. 
Om en ledningsrätt i framtiden ska bildas för allmänna ledningar, inom planområdet, 
behövs planstöd i form av ett u-område. 
 
Herrestads-Torp 1:3 och 1:41 kommer att belastas av ett servitut för väg inkl. dike. 
Ersättningsprinciper vid intrång bör redovisas, om inte avtal avses att upprättas. 
 
Bestämmelse om huvudmannaskap överflödig när allmän plats saknas i planen. 
Om en ledningsrätt i framtiden ska bildas för allmänna ledningar, inom 
planområdet, behövs planstöd i form av ett u-område. 
Lantmäterimyndigheten har inga fler synpunkter. 
 
Kommentar: De avtal och servitut som behöver slutas kommer att slutas. Förtydliganden på berörda 
punkter kommer att göras i planbeskrivning. Den förordade dagvattenlösningen med fördröjningsdamm 
medför att dagvattenflödet kommer att vara detsamma som om marken varit fortsatt jungfrulig. Rening av 
dagvatten sker och avser uppfylla Göteborg stads riktvärden.  
Inom planområdet finns inga allmänna ledningar. 
 
 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2017-10-03 

 
En dagvattenutredning har utförts för området. Denna visar på att dagvatten från 
planområdet ska fördröjas och renas inom området, och att vattnet efter föreslagen 
rening beräknas klara Göteborgs stads riktvärden för dagvatten. 
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I planbeskrivningen anges att den tillkommande fastigheten ska ingå i Herretsads- 
Torps ga:5 samt att det ska utredas om fastigheten även ska ingå i Herrestads-Torps 
ga:1. 
För anläggningen Herrestads-Torps ga:1 gäller att de är skyldiga att anmäla ändring av 
sin dagvattenanlägg till kommunens Myndighetsavdelning senast 6 v före påkoppling av 
det nya området sker. Bestämmelsen finns i 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
För Herrestads-Torps ga:5 gäller att de är skyldiga att anmäla ändring av sin 
anläggning avseende föroreningar till kommunens Myndighetsavdelning.  
Eftersom anläggningen omfattas av miljödom kan ändringar medföra att det krävs 
omprövning av miljödomen. För ändring av vattenverksamheten krävs sannolikt en 
anmälan om ändring till Länsstyrelsen, och omprövning av miljödomen kan aktualiseras 
även av förändring i vattenverksamheten. 
Området är i PM geoteknik klassat som högriskmark, de rekommendationer om 
byggnadssätt och användning av krossat berg som anges i aktuellt PM bör följas. Buller 
Rekommendationer i framtagen trafikbullerutredning bör följas för att säkerställa att 
riktvärden för buller inomhus innehålls. 
 
Till planbeskrivningen finns en naturvärdesinventering samt en inventering av 
Hasselsnok. Resultaten från inventeringarna redovisas på ett tydligt sätt även i 
planbeskrivningen och det framgår vilka värden och skydd som påverkas av 
exploateringen. 
För Tibasten kommer en ansökan om dispens att göras till länsstyrelsen för att flytta 
dessa. För övriga naturvärden som påverkas av exploateringen föreslås ingen 
åtgärd/kompensation. Eftersom område med naturvärde klass 3 och förekomst av 
skyddsvärda träd påverkas är det positivt om det i projektet kan ingå åtgärder som 
kompenserar för den förlust av naturvärden som sker, som exempelvis åtgärder för att 
förstärka naturvärdena i det naturvärdesobjekt inom planområdet som blir kvar. 
Sista stycket i avsnittet natur på sid. 15 bör omformuleras. Naturvärde klass 3 är inte 
den "lägsta klassen" utan innebär enligt standarden "område med påtagligt naturvärde". 
I standarden sker klassning av naturvärde från klass 1 till klass 4, där samtliga klasser 
hyser naturvärden. Områden med lägre naturvärde än klass 4 tilldelas ingen klass.  
 
Med anledning av att det i naturinventeringen som gjorts finns identifierat ett antal 
skrotupplagsplatser inom aktuellt område, finns risk för föroreningar. Markens 
lämplighet för avsett ändamål behöver därför utredas närmare. 
 
Kommentar: Noteras, frågor rörande ga kommer att lösas innan detaljplanen antas, ändringar kommer att 
anmälas. Rekommendationer kring byggnadssätt och buller kommer att följas. Stycket på sid 15 
omformuleras enligt Miljöavdelningens rekommendation. Det bedöms att de funna skrotupplagen inte 
föranleder ytterligare utredning kring föroreningar, inga verksamheter har skett på platsen, marken är i det 
närmaste att betraktas som jungfrulig, 
 

 
 
3. Socialtjänsten, Uddevalla kommun 2017-09-06 

 
Socialtjänsten har fått del av förslag till detaljplan för Herrestads-Torp 1:3, detaljplan 
för hotell och 
konferensanläggning, för möjlighet att lämna synpunkter. 
Efter samråd inom socialtjänsten har socialtjänsten inte några synpunkter på förslag till 
detaljplan. 

Kommentar: Noteras. 
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4. Västvatten, 2017-09-29 
 
Planområdet ligger idag utanför allmänt verksamhetsområde för VA, men kommer att 
införlivas i allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Västvatten upprättar 
en förbindelsepunkt vid fastighetsgräns eller vid servitutsväg. 
 
I området är det enskilt huvudmannaskap för dagvatten. 
Västvatten kan varken i planbeskrivningen eller i dagvattenutredningen av 
ÅF se en redovisning om kapaciteten i nedströms system och om kapaciteten i 
gemensamhetsanläggningens system är tillräcklig för anslutning av planområdets 
dagvatten. Västvatten föreslår att en klimatfaktor inkluderas i beräkningarna, om det 
inte redan har gjorts, med hänsyn till framtida klimat med intensivare 
nederbörd. 

Huvudman för VA garanterar normalt vattentryck endast i 
förbindelsepunkten. Fastighetsägare får själva bekosta en lokal 
tryckstegring för att uppnå normalt tryck i alla våningsplan om det skulle 
behövas. Sprinkleranläggning eller dylik brandsläckning får inte anslutas direkt till det 
kommunala vattennätet.  
Egen vattentank från vilket brandvatten tas skall anläggas av fastighetsägare. 
 
I Planbeskrivningen, sid 24, under rubriken Teknisk försörjning, Dricks och 
spillvatten, står att: 
 
"Planområdet ligger inte inom det kommunala verksamhetsområdet 
för dricks- och spillvatten. Dock sträcker sig det kommunala verksamhetsområdet fram 
till planområdet." 
 
Det kommunala verksamhetsområdet sträcker sig inte fram till 
planområdet, men är i nära anslutning till planområdet. 
 
• I Planbeskrivningen, sid 25, under rubriken Teknisk försörjning, Dricks och 
spillvatten, står att: 
"Dricks- och spillvattenledningar från anslutningspunkten förläggs i den planerade 
angöringsvägen upp till hotellanläggningen. Dricksvattenledningen ska ha en diameter 
på 110 millimeter. Spillvattenledningen är en självfallsledning med en diameter på 200 
millimeter. Samtliga va-anläggningar ska utföras enligt anvisningar från VästVatten 
AB." 
 
Västvatten frågar sig om detaljer som ledningsdimension bör stå med i 
planbeskrivningen. Det finns risk att det kan begränsa andra alternativ vid 
genomförande. Västvatten anlägger och ansvarar för dimensioneringen av spill- och 
dricksvattenledningar fram till förbindelsepunkt. Privata ledningar inom fastigheten fram 
till förbindelsepunkt dimensioneras och ansvaras av fastighetsägare
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Kommentar: Genom anläggande av fördröjningsdamm på fastigheten så kommer dagvattenflödet ej att 
öka, kapacitet, begreppet klimatfaktor har ej belysts dock visar utfört utredning på konsekvenserna av ett 
100, och 200-års regn. Övriga synpunkter noteras och planbeskrivning revideras i enlighet med dessa. 

 
 
5. Kultur och fritid, Uddevalla kommun 2017-09-21 

 
I förvaltningens tjänsteskrivelse från 2013, som föreslår avslag, tas följande punkter 
upp; landskapsbildens förändring, vilken önskad stadsutveckling vi vill ha, 
fjärrhandelns betydelse, brist på gestaltning och vad vi vill bjuda besökare till 
kommunen på. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2013-11-21 § 107 att ersätta 
förslaget i handlingama med att "inte ha något att erinra mot planeringen av förslaget 
hotellbygge på Torp." 
2015 antogs en samhällsbyggnadsstrategi som anger principen "Kommunen skall inte 
medverka till ytterligare utveckling av den externa handelsverksamheten. Inga ytterligare 
handelsområden skall tillkomma och handelsplatsen Torp bör ytmässigt anses vara 
färdigexploaterat". Detta gjorde man ett tillägg om att det inte ska gälla pågående 
planering. Tyvärr har man missat att kommunicera tillägget i media och människor 
reagerar därför över att utbyggnaden av Torp fortsätter. 
I Programsamredogörelse, Herrestads-Torp 1-3 lämnar Länsstyrelsen följande 
bedömning: 
Viktigt att påtala är Trafikverkets bedömning att inga fler exploateringar bör tillkomma i 
Torp-området, utöver de redan beslutade exploateringarna, förrän redan beslutade 
etablering-ar genomfötts och när resultatet av de planerade förbättringsåtgärderna i 
trafiksystemet kan utläsas. 
Utan förklaring har dock Trafikverket plötsligt ändrat sig. Om allt tidigare med tyngd 
framförda inte längre ska gälla krävs en förklaring av vad som faktiskt ändrats. Denna 
saknas i den nya planen liksom därmed tilltron till en ny bedömning om att 
utbyggnaden inte kommer att spä på trafikproblemen. 
En ytterligare viktig fråga är påståendet att planerat bygge inte påverkar natur- och 
kulturmiljöer. Området är redan ianspråktaget, säger man i förslaget och menar att ett 
27-våningshus uppe på ett berg inte syns och påverkar långt utanför det egna området. 
Av nämnda skäl står förvaltningen kvar i 2013 års tjänsteskrivelse om att 
rekommendera att planarbetet avbryts. 
Den noggranna genomgången av samhällbyggnadsförvaltningen gällande växter, 
fornlämningar och djurliv gör att man inte ser några hinder för byggnation. Det är 
önskvärt att man anpassar byggnadsgestaltningen till landskapsbilden. Från kultur och 
fritidsnämnden kan vi därför endast rekommendera fortsatt planering. 
 

 
Kommentar: Kultur och fritid noterar 
Samhällsbyggnadsstrategin och tolkar den korrekt vilket är 
positivt, vidare trafikutredningar har visat på att tänkt 
exploatering kommer påverka trafiksystemet marginellt. Vad 
gäller natur och kulturvärden så har Tibast påträffats men 
denna kommer med dispens från Länsstyrelsen att flyttas till 
kompensationslokalisering, området är ianspråktaget på en 
generell nivå, den faktiska marken är dock jungfrulig. Vidare 
studier gällande anpassning till landskapsbild kommer att ske. 
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6. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2017-09-21 
 

Barn och utbildningsnämnden har inget att invända exploatörens planer inom det 
aktuella planprogrammet Dock innebär förslaget en utveckling av Torpområdet som, 
tillsammans med byggande av nya bostäder och omvandling från fritidsboende till 
helårsboende som sker inom kort avstånd från handelsområdet, kan motivera 
framtagande av en tomt för en framtida förskola i området. 

 
Kommentar: Noteras, utveckling av Torpområdet av denna 
karaktär föranleder ej ytterligare behov av förskolor, 
Samhällsbyggnad delar synen på det generella behovet av 
förskolor. 
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REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 
7. Länsstyrelsen, 2017-09-28 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 §plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
Länsstyrelsen vill påtala att det är en förutsättning att samarbete med övriga aktörer 
fungerar får att dagvattensituationen ska vara hållbar och måste därför klarläggas inför 
ett antagande av planen. 
 
Åtgärder angående block- och bergstabiltet som är relevanta inom planområdet behöver 
redovisas på plankartan. 
Länsstyrelsen anser att fler fotomontage från flera väderstreck behöver tas fram får att få 
en heltäckande uppfattning av hur byggnaden kan komma att uppfattas i omgivande 
landskap. Länsstyrelsen saknar även utformningsbestämmelser på plankartan, vilket bör 
kompletteras. 
 
Trafikverket bedömer att den trafikmängd som detaljplanen genererar kommer att klaras. 
Behovet av åtgärder på väg 44 är dock fortfarande nödvändigt för att vägnätet ska klara 
framtida trafikutveckling både i allmänhet och i relation till kommunens planläggning. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar att ventilation ska vara vänd bort från leden 
då byggnader är placerade inom 150meter från transportled får farligt gods, 
vilket bör kompletteras i planbestämmelserna.  
Tibast är fridlyst enligt 9§ Artskyddsförordningen (AFO). Kommunen bör 
se över vilka skyddsåtgärder som är möjliga och hur arten kan påverkas vid en eventuell 
åtgärd.  
Eventuell flytt kräver dispens från AFO och söks hos Länsstyrelsen. Dispens bör erhållas 
innan ett antagande av planen. 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i Il kap l O § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas under förutsättning att berörda aktörer 
kommer överens angående hanteringen av dagvatten och att åtgärder 
angående block- och bergstabiltet säkerställs på plankartan. 

 
 

Kommentar: Samhällsbyggnad delar synen på samarbete med övriga aktörer, i synnerhet dagvattenfrågan. 
Avtal i dessa frågor håller på att upprättas med ambition att frågorna är avtalade till dess att detaljplan 
antas. Bestämmelser rörande block- och bergstabiltet är främst relevant utanför planområdet vilket 
föranleder att avtal istället sluts med berörd fastighetsägare för att åtgärda block- och bergstabiltet, en 
upplysning om att utredningens rekommendationer ska följas läggs till i plankarta. 

 
Samhällsbyggnad delar synen på behov av fler fotomontage, till granskningsskedet kommer 
planhandlingarna att ha kompletterats med flertalet fotomontage som visar på byggnadens påverkan på 
landskapet. En utformningsbestämmelse bedöms inte nödvändig, detaljplan reglerar högsta respektive 
lägsta nockhöjd samt styr byggrättens avgränsning, samhällsbyggnad bedömer att detaljplan ej ska reglera 
fler frågor än nödvändigt. Upplysning om faror med bländning till följd av glasfasad återfinns i plankarta. 
Bestämmelse om att ventilation ska vara vänd bort från leden införs i planbestämmelserna. 

 
Dispens för flytt av Tibast kommer att sökas hos Länsstyrelsen innan detaljplanen antas. 
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8. Trafikverket, 2017-09-29 
 
Både E6 och väg 44 är utpekad som riksintresse för kommunikationer i enlighet med §3:8 
Miljöbalken. E6 och väg 161 är rekommenderad primär transportväg för farligt gods. 
E6, väg 786 och väg 44 är utpekade i det funktionellt prioriterade vägnätet. 
 
Trafikutredningen som togs fram 2016-04-04 visar att vägnätet i sin helhet är ansträngt, 
med fokus på väg 44. De planer som kommunen vill genomföra till och med år 2025 
förväntas generera cirka 6700 fordon per vardagsdygn. Hotellet förväntas utgöra cirka 
10 % av denna ökning. Åtgärder har gjorts då 
framförallt Nordlänken (väg 161) har kommit på plats och avlastat korsningen 161/786. 
Även trimningsåtgärder har utförts korsningspunkter på väg 44 men det finns behov på 
ytterligare åtgärder för att klara framtida trafikalstring. 
Planområdet ansluter via befintlig väg till korsningen väg 786. Trafikverket noterar att 
inga åtgärder görs i nuläget för att öka korsningens kapacitet. 
 
Dagvatten ska hanteras inom planområdet och får inte påverka diken som hör till 
vägarna på något sätt. 
Vägdiken är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från 
andra verksamheter. Enligt planhandlingar hanteras dagvatten inom planområdet genom 
två anordnade dammar. 
 
Detaljplanen avser bygga en GC-väg inom planområdet som sedan ska kopplas på den 
befintliga GC-vägen. Detta ger god möjlighet till att nå både Torp Handelsområde men 
även in mot Uddevalla centrum. Trafikverket ser positivit på att detaljplanen avser 
koppla på befintliga GC-vägnät. Möjligheten att nyttja Region- och lokalbussar finns på 
Torps handelsområde vilket nås vis GC-vägen. 
 
En bullerutredning har tagits fram. I planbeskrivning står det att kraven om ljudnivåer 
kan klaras med hjälp av bullerdämpande åtgärder. För att säkerställa att kraven från 
bullerförordningen klaras anser Trafikverket att detta borde fastställas genom en 
bestämmelse i plankartan. Trafikverket noterar att den tillståndspliktiga zonen efterhålls 
med hjälp av prickmark i plankartan. Risk för bländning för trafikanter på väg E6 och 
åtgärder att säkerställa avstånd till vägarna med farligt godstransport noteras även. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket bedömer att den trafikmängd som detaljplanen genererar klaras. Behovet av 
åtgärder på väg 44 är fortfarande nödvändigt för att vägnätet ska klara framtida 
trafikutveckling både i allmänhet och i relation till kommunens planläggning. 
För att säkerställa att bullerförordningen klaras anser Trafikverket att en bestämmelse 
om bullerskyddande åtgärder bör införas i plankartan. I övrigt har Trafikverket inget att 
erinra i detta skede.
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Kommentar: Med hänvisning till utförd trafikutredning bedöms det att det inte krävs ytterligare åtgärder 
på korsningen med anledning av ett genomförande av detaljplan. Detaljplan avser möjliggöra för hotell 
och konferensanläggning vilket gör att införande av bullerbestämmelse ej nödvändig, det bedöms mer 
motiverad vid planering av bostäder och stadigvarande boenden.  Bullerförordningen avser endast 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, ej hotelletableringar. 
 
 
 
 
9. SGI, Statens geotekniska institut, 2017-09-22 

 
Markytan är kuperad och sluttar generellt norrut. I områdets södra delar domineras ytan 
av berg i dagen och markytan är väldigt kuperad. Planområdet utgörs dels av jord 
bestående av torrskorpelera på lera till varierande djup samt ett fastmarksområde med 
berg. 
Stabilitetsberäkningar har utförts för befintliga och planerade förhållanden. Enligt 
utförda beräkningar finns en begränsning avseende tillåtna tillskottsbelastningar med 
hänsyn till stabiliteten. SGI rekommenderar att angivna belastningsrestriktioner med 
hänsyn stabilitet redovisas i planhandlingarna. I den bergtekniska utredningen och 
planbeskrivningen anges ett antal åtgärder som erfordras avseende block- och 
bergstabilitet SGI rekommenderar att de åtgärder som är relevanta inom aktuellt 
planområde redovisas på plankartan. 
 
Kommentar: De åtgärder som primärt avses är förlagda utanför planområdet, där har plankartan ingen 
rådighet, avtal ska slutas med berörd fastighetsägare för att utföra åtgärdena. En upplysning om att 
utredningens rekommendationer rörande belastningsrestriktioner ska införas i plankartan. 

 
 
 
10. Skanova AB, 2017-09-08 

 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 
invända mot planförslaget. 
Skanova har en anläggning inom området, vilken är markerad på bifogad 
lägeskarta. Anläggningen består av två plaströr, vilka innehåller kablar 
 
Kommentar: Noteras. 
 
11. Trollhättan/Vänersborgs Flygplats, 2017-09-22 

Flygplatsen har inga synpunkter på föreslagen detaljplan mer än de synpunkter som 
skickats i tidigare, 2013-12-04. 
Dessa synpunkter finns angivna i dokumentet "Programsamredogörelse". 

 
Kommentar: Noteras, föreslagen byggnads totalhöjd kommer inte att överstiga 518 meter över havet. 
 

 
12. LFV, 2017-09-11 

 
LFV har som sakägare av eNs-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. LFV har som 
sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: Noteras 
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13. Bohuslans museum, 2017-09-19 

Kulturhistorisk bakgrund 
Torps köpcentrum har under de senaste årtiondena anlagts på tidigare åkermark nära 
Herrestads sockencentrum. Det nya hotellet kommer att placeras på norrsluttningen av 
en bergås cirka hundra meter från den schaktöppning som sprängdes för motorvägens 
sträckning till Uddevallabron. Placeringen ligger vid korsningen mellan Bohusläns 
gamla Kungs-/riksväg och avfarten mot Skaftö. Byggnadens planerade höjd, 23 
våningar, medför att den tydligt kommer att bryta horisontlinjen och markant framträda 
i hela omgivningen. Torpområdet är nu ett drygt kvadratkilometerstort, tätbebyggt 
köpcentrum med affärslokaler, parkeringsplatser och vägsystem. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Arkeologerna SHMM genomförde en arkeologisk utredning inom planområdet under 
hösten 2016. Inga okänd fornlämningar påträffades. Länsstyrelsen har därefter meddelat 
att man inte har något ur antikvarisk synpunkt att erinra mot att den berörda marken tas 
i anspråkspråk för etablering av hotell (2016-10-31 dnr 431-19803-2016). Mot 
bakgrund av ovan har Bohusläns museum inget att erinra emot ärendet sett ur 
fornlämningssynpunkt. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Inget att invända mot förslaget. 
 
Kommentar: Noteras, byggnaden kommer mycket riktigt framträda markant i omgivning, ambitionen är 
att den tydliga brytningen kommer utföras på ett tilltalande vis.  

 
 

14. Svenska kraftnät, 2017-09-19 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. Vi har inga anläggningar i det aktuella området 
men det kan finnas regionnätsledningar i närheten och därför bör även regionnätsägaren 
höras i samrådet. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
15. Försvarsmakten, 2017-09-18 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: Noteras. 
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16. Polismyndigheten 2017-09-04 

Polismyndigheten har ingen synpunkt eller erinran mot planen för Segelhotellet, 
Torp, Uddevalla 

Kommentar: Noteras. 
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 
 
17. Rolf Linsten & Daniel Linsten, Florfastigheter AB, 2017-09-29  

 
 

Som fastighetsägare för Herrestads-Torp 1:48 och därmed delaktig i Herrestads-Torp 
GA8 har vi följande synpunkter: 
 
• Korsningen som delas med Biltema, infarten in till lokalvägen, kommer behöva en 
ombyggnation vid ökad belastning. l dagsläget fungerar det, men vid ökad trafik är vår 
uppfattning att det kan krävas en cirkulationsplats för att skapa ordning i korsningen, se 
markering i bifogad situationsplan. 
 
• Det finns även risk för köbildning ut från vår utfart (från parkeringen för bl.a. Rusta, 
lnet data, SeaSea, Hööks,JDG Revision och Smarteyes). Eftersom ökad trafik från höger, 
dvs. från hotellet, stoppar upp vår utfart. 
 
Kommentar: Den trafikutredning som har utförts visar på att tillkommande trafik blir marginell i 
sammanhanget, de trafikrörelser som hotell och konferensverksamhet genererar skiljer sig även från de som 
handel och verksamheter genererar över dygnet, därför bedöms inte korsningen utanför planområdet att 
behöva byggas ut som en konsekvens av ett genomförande av planförslaget. 

 

 
 
18. Gunnel Ljunngren, 2017-09-30 

 
Jag upprepar de synpunkter jag tog upp i en skrivelse/motion till årsmötet förra året. 
Tyvärr kvarstår behovet av delaktighet, skötsel och ansvar och anonymiteten har snarare 
tilltagit enligt min uppfattning. 
Att lägenheter är -eller har varit - till salu får man oftast veta i efterhand via mäklarens 
reklam (då nya objekt efterlyses). 
Kanske bör även policy diskuteras vid ombyggnad och försäljning? Visserligen skedde en 
positiv förändring, då odlingslådor införskaffades förra året, men 
tyvärr har det sedan runnit ut i sanden ... På senare tid har bl a DN haft en reportage 
serie om de byggnads värden, som finns i gamla hus såsom platsbyggd inredning, dörrar 
och inredningsdetaljer mm ... ..... . 
Frågor att diskutera: bör varje medlem meddela styrelsen försäljning , innan kontakt tas 
med mäklare? 
Omfattande renoveringar kräver ju redan idag styrelsens medgivande. Bör styrelsen 
sprida denna vetskap vidare till medlemmarna, tex via mail ? Eftersom läskunnigheten 
bland medlemmarna inte räcker till, då kartonger från pizza och 
post -och budförsändelser 

 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
19. Herrestad o Högås hembygdsförening 2017-09-02 

Vi lär inte ha något att invända!  
 
Kommentar: Noteras. 
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SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till 
förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 
kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 
Generellt 
Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds- 
redogörelsen. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i 
plankarta och planbeskrivning. Frågor rörande avtal och servitut löses mellan 
exploatör och berörda fastighetsägare/gemensamhetsanläggningar. 
Ansökan om dispens för flytt av Tibast upprättas. Fler fotomontage tillskapas. 

 
 
 

Plankarta 
 

• Bestämmelse om att ventilation ska anordnas i riktning bort från farligt gods  
   led. 

 
• Plankarta revideras utifrån reviderat skissunderlag för byggnadens 
   Utformning, friare byggrätt avseende placering.  
 
• Område för transformatorstation tillskapas söder om väg. 
 
• Byggrätt i område närmast E6 begränsas för att förhindra  
  stadigvarande vistelse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 
planarkitekt 


