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HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 

 

Planförslag upprättat den 1 juli 2008 har skickats för samråd till kom-

munala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar. (Se 

sändlistan). Planförslaget har varit utställt för samråd i Stadsbiblio-

teket, Medborgarkontoret samt utanför Miljö och Stadsbyggnads ex-

pedition. Det fanns också på kommunens hemsida.  

 

Innan detta planförslag upprättades har ett programsamråd skett. Se 

särskild redogörelse daterad den 13 april 2004. 

 

Under vintern och våren 2009 har en trafikutredning utförts för läns-

väg  679 samt korsningen med Bohusbanan och länsväg 678. (Groheds 

vägskäl). Även andra tekniska utredningar har utförts efter samrådet. 

 

 

SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER 

samt  

MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 

 

Allmän inledande kommentar 

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 april 2004 bl a 

att godkänna en redogörelse för programsamrådet med förslag till änd-

ringar och kompletteringar. Redogörelsen var upprättad den 13 april 

2004. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2004 att förklara områ-

det Sundskogen som lämpligt för bostadsbyggande på sätt som fram-

går av Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens förslag.  
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Miljö- och Stadsbyggnad menar att dessa två beslut innebär att kom-

munen har ”principgodkänt” en exploatering av bostadsområdet Sund-

skogen, ungefär på motsvarande sätt som annars görs i en översikts-

plan. Planprogrammet och programsamrådet har i viss mån ersatt 

översiktsplanearbetet. Däremot ska givetvis områdets detaljutformning 

mm prövas i en detaljplan.  

 

 

1 Länsstyrelsen 29 september 2008 

A Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 

kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör 

hälsa/säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 

vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länssty-

relsen. 

Se nedan. 

 

B Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt Miljöbalken på-

tagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir 

olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken inte iakttas eller 

att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säker-

het. Däremot måste de geotekniska förhållandena klarläggas, trafik-

säkerheten utredas samt säkerhetsaspekten i området ses över då det 

är starkt kuperat som underlag inför bedömningen av om det som fö-

reslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet.  

 

C Förutsätter att de pågående geotekniska utredningarna genomförs i 

planskedet och att erforderliga restriktioner och åtgärder säkerställs 

med tydliga planbestämmelser. Erosionsförhållandena i bäcken bör 

klarläggas liksom översiktligt förutsättningarna för grundläggning. 

SGIs yttrande ska beaktas. 

Kommentarer: Geoutredning har levererats i slutet av januari 2009. 

Den måste givetvis följas mycket noga. Den planerade exploateringen 

bedöms med ledning av de utförda beräkningarna kunna genomföras 

utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. I samband med projek-

tering måste emellertid en slutlig kontroll av släntstabiliteten göras 

med hänsyn till den definitiva nivåsättningen. Grundläggningen av den 

tänkta bebyggelsen kan utföras så att ingen risk för framtida sättningar 

kan befaras. Geoteknisk utredning är beställd för tillfartsvägens nya 

läge, förskoletomten samt området vid lokalväg 9. 

 

D Trafiksituationen och trafikföringen på omgivande allmänna vägar 

måste beskrivas och analyseras. Det måste göras en särskild utred-

ning om kapaciteten och säkerheten vid plankorsningen med Bohus-

banan vid Grohed. En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter läns-

väg 679 påverkar också plankorsningen. Banverket förutsätter att 

kommunen bekostar alla åtgärder. Avtal erfordras mellan parterna.  

Kommentarer: Särskilt samråd skedde den 31 oktober 2008 med 

Länsstyrelsen, Vägverket och Banverket. På mötet lovade kommunen 

bl a  att  låta en trafikkonsult utföra en trafikutredning. Den leverera-

des i april 2009 och reviderades i juni 2009. Utredningen anser att 
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vägskälet 678 / 679 och plankorsningen med Bohusbanan inte behöver 

byggas om och inte heller själva körbanan mellan Sundskogen och lv 

678. Däremot bör det byggas en ca 2 meter bred gång- och cykelbana 

mellan Buslätt och östra Sundskogen. Den föreslagna gång- och cy-

kelvägen bort till Lindesnäs är mycket angelägen. 

 

1 E Eftersom området är kuperat bör planen säkerställa att skyddsval-

lar, staket etc  kommer till stånd.  

Kommentarer: Detta kommer att detaljstuderas i det kommande  

planarbetet. Inom allmän plats, natur bör räcken/staket sättas upp där 

det finns branta stup i närheten av bostäder. När en tomt bebyggs är 

det fastighetsägarens ansvar att anordna tomten på ett säkert sätt, vil-

ket bör bevakas vid byggsamrådet.  

 

F Banverket påpekar att Bohusbanan är av riksintresse. Det inte finns 

några beslut om mötesspår eller tåghållplats vid Grohed- Lerbo. Den 

senare finansieras i så fall av Västtrafik.  

Kommentarer: Beskrivningen justeras. 

 

G Sundskogens läge är inte speciellt gynnsamt ur kollektivtrafiksyn-

punkt. Det är inte gång- och cykelavstånd till centrum/ järnvägsstat-

ion. 6 km överstiger riktvärdet max 5 km. Kommunen bör ställa sig 

frågan hur de nya invånarna kommer att transportera sig och vilka 

utsläpp av koldioxid som området kommer att generera. Hur kan detta 

motverkas? 

Kommentarer: Lv 679 trafikeras i dag av buss med 10 dubbelturer 

per dag vilket möjliggör arbetsresor och inköpsresor. Skolbuss finns 

också. Denna exploatering samt kommande förtätningar på sträckan 

Ulvesund- Ammenäs kommer att förstärka underlaget för busstrafiken. 

 

H Kommunen måste utveckla frågan om gång- och cykelvägar till och 

från området. Det ligger i kommunens uppgift att se till att området 

blir attraktivt även för icke bilburna. Bussar borde trafikera inom 

planområdet. 

Kommentarer: Kommunen anser att gång- och cykelvägen fram till 

Lindesnäs- Gustavsberg är den viktigaste. Därifrån fortsätter strand-

promenaden in mot Uddevalla. Vidare kan det byggas en gång- och 

cykel/väg/bana mellan Sundskogen och Buslätt. Denna är mer till 

nytta för de boende i Buslätt än för de boende i Sundskogen. Mellan 

Buslätt och Grohed finns det i dagsläget inget nämnvärt behov av en 

gång- och cykelbana. Se trafikutredningen. Inom planområdet byggs 

gång- och cykelbana utefter de två uppsamlingsvägarna 1 och 2. Det är 

inte realistiskt med busstrafik inne i planområdet. Restiderna för öv-

riga bussresenärer skulle förlängas vilket minskar bussresandets at-

traktivitet. Bullerstörningarna för de boende i Sundskogen skulle öka.  
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1 I Rv 44 är på en karta, sidan 3, redovisad mellan Bratteröd och 

Sund (E6) men inte i texten. Den finns även med i FÖP staden. Hur 

resonerar kommunen om detta? 

Kommentarer: Kartan på sid 3 har av misstag blivit överförd från 

planprogrammet. I samrådshandlingen för ÖP 2008 (2009) är denna 

sträckning inte längre aktuell, utan kommunen förordar nu en förbätt-

ring av lv 678 Bratteröd – Lerbo. Inte heller Länsstyrelsen och Väg-

verket torde vara intresserade av att ha något ”vägreservat” för rv 44 

Bratteröd- Sund. 

När ÖP staden görs om kommer reservatet Bratteröd- Sund att tas bort 

även där.   

 

J Områdena för samlad exploatering ger mest trafik och är längst in i 

planområdet vilket ger mer störningar från trafiken än vad som an-

nars hade varit nödvändigt. 

Kommentarer: Områdena för samlad exploatering har avsiktligt pla-

cerats i lägen med god utsikt. Bullerberäkningarna visar att inga rikt-

värden överskrids och båda uppsamlingsvägarna förses med separata 

gång- och cykelbanor.     

 

K Placeringen av den nya korsningen med lv 679 kräver fortsatt sam-

råd med Vägverket. Kostnaderna måste läggas på exploateringen. Av-

tal måste finnas innan planen kan antas. 

Kommentarer: Korsningsläget var principgodkänt av Vägverket, men 

efter önskemål från Tekniska Nämnden om ett nytt läge för förskolan 

måste även planområdets anslutning till lv 679 flyttas. Se 8 A nedan. 

Givetvis kommer fortsatta samråd att ske om utformning mm. In-

stämmer i övrigt.  

 

L Vägverket menar att det är rimligt att väg 679 kompletteras med en 

separat gång- och cykelväg och påpekar att kommunen måste ta an-

svar för att finansiera denna.  

Kommentarer: Se 1 H ovan. 

 

M Utbyggnadsområdet kan anses vara acceptabelt i förhållande till 

hushållningsbestämmelserna i 4 kap Miljöbalken. Länsstyrelsen vill 

dock att kommunen motiverar bättre varför man anser att områdets 

natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas. En påverkan sker alltid 

när ingrepp görs i orörd natur. 

Kommentarer: Beskrivningen kompletteras. 

 

N Det gör göras en tydlig avskärmning mellan kvartersmark och 

strandskyddsområdet, t ex  med en gång- och cykelväg. 

Kommentarer: Kvartersmark och strandskydd gränsar till varandra på 

en sträcka av knappt 110 meter. Gång- och cykelväg är omöjligt att 

bygga här, men däremot är det av flera skäl mycket lämpligt att staket 

sätts upp.  

 

O Dagvattenhanteringen bör beskrivas bättre. 

Kommentarer: Beskrivningen kompletteras.  



 

 

 

5 

1 P Omgrävning av bäcken är en åtgärd som kräver anmälan till 

Länsstyrelsen om vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. 

Kommentarer: Beskrivningen kompletteras. 

 

Q Textavsnittet om fornlämningar bör ändras. 

Kommentarer: Texten ändras. 

 

R Uddevalla kommun ska kontakta Skogsstyrelsen innan eventuell 

skogsavverkning sker i anslutning till områden med höga naturvärden. 

Kommentarer: Så har redan skett.  

 

S Fasta belysningspunkter ska utformas/avskärmas så att de inte 

bländar sjöfarande eller påverkar sjösäkerhetsanordningar och ljus-

punkter avsedda för sjöfartens säkra navigation. Sjöfartsverket har för 

övrigt inget att erinra. 

Kommentarer: Beskrivningen kompletteras. 

 

 

2 Statens Geotekniska Institut, 25 augusti 2008  

Se 1 C ovan. 

 

 

3 Bohusläns museum, 18 augusti 2008  

Se 1 Q ovan. 

 

 

4 Skogsstyrelsen, 10 september 2008  

Se 1 R ovan. 

 

 

5 Sjöfartsverket, 18 september 2008  

Se 1 S ovan. 

 

 

6 Vägverket, 15 september 2008  

Se 1 D, G, H, I, J, K och L ovan. 

 

 

7 Banverket, 22 september 2008  

Se 1 D, F, G ovan. 

 

 

8 Tekniska Nämnden, 18 september 2008  

A Förskoletomten bör ur trafiksynpunkt lokaliseras närmare  

länsväg 679.  

Kommentarer: Förskoletomten är flyttad till ett läge nära lv 679. 

Detta har fått till följd att områdets anslutning till länsvägen har flyt-

tats längre mot sydost. Se även 1 K ovan.  
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8 B Tekniska Kontoret har medverkat vid upprättandet av detaljplane-

förslaget och har i övrigt inga erinringar. Redovisar en hel del intres-

sant information, bl a  en  översiktlig kostnadskalkyl för exploatering-

en.  

 

 

9 Socialnämnden, 17 september 2008  

A Följande tre punkter är viktiga att beakta i det fortsatta planarbe-

tet: 

 

B Viktigt att det blir en blandad upplåtelseform, alltså även hyresrät-

ter. 

Kommentarer: Instämmer. Frågan kan styras genom att kommunen 

är markägare och väljer vem man säljer till. Detaljplanen som sådan 

kan inte styra upplåtelseformerna. Frågan vidarebefordras till Tekniska 

Nämnden.  

 

C Viktigt att lägenheterna anpassas för seniorboende så att kvarbo-

ende blir möjligt även för äldre och funktionshindrade. 

Kommentarer: Boverkets byggregler innehåller vissa generella krav 

på tillgänglighet mm och Miljö och Stadsbyggnad kan inte ställa högre 

krav än så. Tekniska Nämnden har dock vissa styrmöjligheter, se 9 B 

ovan.  

 

D Viktigt att gång- och cykelvägar är trafiksäkra och lämpligt utfor-

made utifrån funktionshindrades situation, helst avskilda från biltrafi-

ken. 

Kommentarer: På de medelstora vägarna i området anges separat 

gång- och cykelbana, men inte på de minsta vägarna. Tyvärr är områ-

det så kuperat att rörelsehindrade inte kan ta sig fram obehindrat. 

 

 

10 Kultur och fritidsnämnden, 17 september 2008  

Kultur och fritidsnämndens yttrande innehåller många nyanser som är 

svåra att referera, varför det bör läsas i sin helhet. 

A Hade ganska omfattande synpunkter vid programsamrådet, vilka 

inte har refererats i programsamrådsredogörelsen. Synpunkterna har 

inte heller beaktats i nu föreliggande plansamrådshandling. 

Kommentarer: Det är givetvis beklagligt att Kultur och fritidsnämn-

dens synpunkter inte är korrekt återgivna i programsamrådsredogörel-

sen. Däremot bör kopia av nämndens yttrande ha funnits med när 

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 april 

2004. 

 

B Vidhåller att resterna från det gamla kulturlandskapet och kultur-

miljön inte har beaktats. Huvuddelen av den nya bebyggelsen har pla-

cerats just där de flesta lämningar finns. Av det skälet behöver även 

befintlig flora inventeras. Torpet Byhagen föreslogs få rivningsförbud, 

men är numera rivet utan någon kommentar. 
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Kommentarer: Torpet är rivet av markägaren, Tekniska Kontoret. 

Orsaken till detta sägs inte ha något med själva detaljplanen att göra. 

Byggnaden var i dåligt skick och tidigare hyresgäst hade avflyttat. 

Rivning av byggnader utanför detaljplan kräver inte rivningslov, och 

om sådant hade krävts skulle det ändå ha varit svårt att neka en sådan 

ansökan. Eftersom Sundskogen delvis är mycket kuperat är det tyvärr 

mycket svårt att bevara resterna av det gamla, småskaliga, odlings-

landskapet inom planområdet. Vid ett bevarande av dessa marker 

måste betydande delar av den föreslagna exploateringen slopas, vilket 

skulle fördyra projektet/ tomtpriserna avsevärt. I Sundskogens omgiv-

ningar finns det mycket stora områden med både äldre och yngre od-

lingslandskap bevarade, bl a  på kommunens marker kring Sunds 

gård.. 

   

10 C Ställer också frågan hur stora markförändringar som kommer 

att tillåtas vid exploateringen. Kvarteret Bikupan och Överbyområdet 

är avskräckande exempel. Vissa kommuner har infört hårda restrikt-

ioner om hur stora ingrepp som får göras.  

Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad anser att de två exemplifie-

rade områdena troligen kunde ha utformats på ett bättre sätt med avse-

ende på markens höjdsättning mm. Det sistnämnda är byggt på tidi-

gare berghällar som nu till stora delar är bortsprängda eller överfyllda. 

Det bebyggelseområdet är dessutom hela 300-350 meter brett mellan 

landsvägen/stranden på nersidan och skogsmarken på ovansidan. 

Sundskogens bebyggelsegrupper blir 80 – 150 meter breda mellan na-

turmark på nersidan och naturmark på ovansidan. Sundskogen består 

dessutom av gammal skogsmark och mindre f d åkerlappar och har 

inte några vackra berghällar. De uppfyllnadsslänter som trots allt 

kommer att uppstå kan förslagsvis täckas med jord, ev  den skogsjord 

som avtäckes i området. Den naturmark som måste omdanas för att 

eliminera skredrisken avses iordningställas så att den liknar naturmark 

och kan skötas som naturmark. Här kommer projektering att göras. 

Befintlig vegetation består till största delen av uppvuxen granskog. 

Den avses avverkas, inte bara på kvartersmarken utan även i kvarte-

rens närhet för att den inte ska kunna blåsa ner och skada människor 

och egendom. Vilka lövträd som ska bevaras, och ev vilka nya lövträd 

som ska planteras, avgörs senare. 

 

 

11 Kommunala Lantmäterimyndigheten, 12 september 2008  

Redovisaren flera förslag till kompletteringar eller bearbetningar av 

planhandlingarna. 

Kommentarer: Frågorna kommer att diskuteras med Kommunala 

Lantmäterimyndigheten. De flesta synpunkterna torde komma att be-

aktas. 
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12 Moderata samlingspartiet, 1 september 2008  

A Positiva till planen och tillstyrker fortsatt planarbete, men kräver 

ökad tydlighet enligt B, C och D nedan.   

 

B Planens bestämmelser måste skärpas. Planen måste redan initialt 

lägga fast antal tomter, tomtstorlekar samt inbördes höjdförhållan-

den. Den känsliga frågan om murars utformning måste beaktas i be-

stämmelserna. 

Kommentarer: Antal tomter o tomtstorlekarna är inga problem när 

kommunen säljer direkt till tomtkön, men kan behöva bestämmelser i 

annat fall. Murar och höjdsättning av tomter är svårare att reglera. En 

dellösning är att sätta väghöjder, vilket dock är ett mindre problem när 

kommunen själv är exploatör. Vad gäller murar, uppfyllnader och  

slänter så är dessa lovpliktiga. Sedan är det viktigt att bygglovavdel-

ningen faktiskt prövar lämpligheten. Det går att säga nej till olämp-

liga utformningar. Se även 10 C ovan. 

 

C Kräver en bedömning av områdets kultur- och naturvärden. En god 

anpassning av bebyggelsen till naturen är av stor vikt. Natur- och kul-

turvärden måste inarbetas i planen. 

Kommentarer: Se 10 B och C ovan. För att få en rimlig exploate-

ringsekonomi/ rimliga tomtpriser/  står man inför ett vägval;  

Antingen bebygga området i ungefär den omfattning som samråds-

handlingen hade, eller inte bebygga området alls.  

 

D Exploateringen bör kopplas till förbättrad infrastruktur till lands 

och till sjöss. Båttrafiken in till Uddevalla bör fungera även vintertid. 

Gång- och cykelvägarna är viktiga både mot Lindesnäs/ strandpro-

menaden och lv 679 till Grohed.  

Kommentarer: Se 1 H ovan. Utökad båttrafik är en fråga som bör 

drivas politiskt av bl a  Kommunstyrelsen. 

 

E Kommunen bör aktivt verka gentemot Vägverket för att få till stånd 

ett mot på E6 vid Sund.  

Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad instämmer. Frågan bör dri-

vas politiskt av bl a  Kommunstyrelsen och bör bl a behandlas i över-

siktsplanearbetet. 

 

F Ett tågstopp vid Grohed vore kanske en god nyhet. 

Kommentarer: Frågan bör riktas till Västtrafik och Kommunstyrel-

sen. Se även 1 F ovan. Vid samrådsmötet med Banverket påpekades 

att det finns en risk för att alltför många tågstopp på Bohusbanan kan 

förlänga restiden så mycket att tidigare tågpassagerare i stället väljer 

bilen eller möjligen expressbussen. 

 

G För att åskådliggöra planområdet krävs en modell /terrängmodell. 

Området för terrängmodellering är särskilt viktigt att redovisa. Vad 

betyder det att bäcken måste justeras. 
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Kommentarer: Området för terrängmodellering är naturmark som 

måste omdanas för att eliminera skredrisken. I det området berörs även 

bäcken. Detta behöver projekteras ganska noggrant. Avsikten är att 

marken ska iordningställas så att den liknar naturmark så mycket som 

möjligt och bör sedan skötas som naturmark. En bättre visualisering 

kan givetvis vara en fördel. Formerna för detta bör diskuteras. 

 

12 I Vegetationen i form av stora träd är viktiga som naturlig buller-

skärm, t ex  mot Uddevallabron. Gallring och uthuggning bör avvägas 

noga; buller, utsikt, solvärden.  

Kommentarer: Inom och strax intill kvartersmark går det inte att be-

vara granskogen, se 10 C ovan. Dessutom kan man förmoda att de 

flesta önskar utsikt över fjorden och mot bron. Trafikbullervärdena 

ligger klart under riktvärdena vare sig skogen står kvar eller avverkas. 

Lövträd är lättare att bevara.  

 

J Lekplats bör ordnas centralt. 

Kommentarer: Lekplatser avses ingå i exploateringen. Ungefärliga 

lägen är nu illustrerade på plankartan. Lekplatser och gångstigar 

kommer att projekteras för att sedan ingå i entreprenaden. 

 

K Ifrågasätter parkeringsplatser för bilar och sopkärl. 

Kommentarer: Gästparkeringar behövs. Det kan vara praktiskt, och 

behöver inte bli störande, att sopkärl får placeras intill parkeringsytor. 

 

L Förutsätter att gatubelysning byggs i samband med exploateringen 

och därefter underhålls av samfälligheter. 

Kommentarer: Instämmer i att gatubelysning bör byggas från början. 

Tekniska Nämnden har med instämmande av Miljö- och Stadsbygg-

nadsnämnden muntligen framfört att området ska ha enskilt huvud-

mannaskap för allmän plats. (Kommunen kommer dock att vara ex-

ploatör för hela området, förutom inom tomterna 1, 2 och 3).  

 

 

13 Kräklingekullens vägsamfällighet, 9 september 2008  

A Berörs inte direkt av förslaget. Kommer att beröras betydligt mer 

av kommande detaljplan för Bålleviks småbåtshamn och badplats och 

har redan nu en del synpunkter på denna. Badplatsen är igenvuxen 

med al och sly och bör saneras. Har inget att invända mot en mindre 

båthamn i vikens östra del. Detta bör dock vägas in i ett större sam-

manhang. 

Kommentarer: Frågan om småbåtshamn avses behandlas i en särskild 

detaljplan. Önskemålet om rensning av vegetation mm vid badstran-

den är framfört till Tekniska Kontoret. 

 

B Det bör anläggas en direktväg från bostadsområdet ner till Bålle-

vik. 

Kommentarer: Direkt bilväg är tyvärr inte möjlig p g a  den branta 

terrängen. Däremot är det angeläget att en gångväg med bra standard 

anläggs, ev i ”serpentiner” för att minska vägens lutning.  
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13 C Vill understryka vikten av att bebyggelsen håller en låg profil 

och att bef vegetation sparas så att en situation som den i Lanesund 

inte uppstår. 

Kommentarer: Se 12 C ovan. Bebyggelsen i Sundskogen torde inte 

komma att synas nämnvärt från bebyggelsen vid Kräklingekullen.  

 

D  Gång- och cykelvägen till Lindesnäs bör anslutas till befintlig 

strandväg till Gustavsberg. 

Kommentarer: Frågan kommer att studeras närmare. 

 

E Gång- och cykelväg till Grohed bör också ges hög prioritet. 

Kommentarer: Se 1 H ovan.  

 

 

14 Marjatta Wallenius- Heneborn, Buslätt, 22 september 2008  

A De befintliga vägarna är redan nu maximalt belastade. Det behövs 

en ny väg på Sundsskogssidan mot Bratteröd så att man slipper korsa 

järnvägen för att köra in till Uddevalla. 

Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad ser ingen möjlighet att bygga 

en ny väg norr om järnvägen och den gamla landsvägen via Hässleröd 

är ju en enskild väg som inte tål ökad biltrafik. Se bl a  1 D och H 

ovan. 

 

B Bilpool för de boende i Sundskogen. 

Kommentarer: Intressant idé, men sådana frågor kan inte styras i en 

detaljplan. 

 

C Det bör finnas båtförbindelse till Uddevalla längre tid är några 

sommarmånader.  

Kommentarer: Intressant idé, men sådana frågor kan inte styras i en 

detaljplan. Se även 12 F ovan. 

 

D Buss 822 skulle behöva ha turerna anpassade så att man kan lör-

dagsshoppa och ta del av kultur- och nöjesliv i Uddevalla på helger-

na. 

Kommentarer: Intressant idé, men sådana frågor kan inte styras i en 

detaljplan.  

 

 

15 Ingemar Svensson, Arrendetomt nr 303, Lindesnäs 

A Önskar bredare fria zoner mellan husgrupperna där man kan ta sig 

fram i obanad terräng eller på små stigar utan att störa de boende. 

Kommentarer: Detta är i praktiken inte möjligt eftersom det skulle ge 

så låg exploatering att kostnaderna per bostad blir orimliga. Eventuellt 

skulle det kanske gå att snitsla stigar/ leder öster om planområdet.  
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15 B Önskar promenadstigar som är vilda och inte preparerade för 

cyklar och barnvagnar. 

Kommentarer: I bostadsområdets närhet är det för flertalet personer 

önskvärt med preparerade promenadstigar. Eventuellt skulle det 

kanske gå att snitsla stigar/ leder öster om planområdet. 

 

C Önskar en bredare strandskyddszon. 

Kommentarer: Ett sådant önskemål står emot kommunens intresse av 

att åstadkomma ett attraktivt bostadsområde. Miljö och Stadsbyggnad 

påpekar att strandområdet norr om planområdet förblir orört även 

långt utanför strandskyddsområdet  

 

D Önskar minimal skogsröjning och minimal terrängmodellering. 

Kommentarer: Se 10 B o C ovan. 

 

 

16 Räddningstjänsten, 22 juli och 4 september 2008  

A Viktigt att problempunkterna beträffande bergrasrisk beaktas. 

Kommentarer: Instämmer. Åtgärder kommer att tas med i kommande 

väg- och VA-entreprenad. 

 

B Insatstiden uppgår till 15 a 20 minuter, vilket bör beaktas vid pro-

jektering av flerbostadshus i flera våningar. 

Kommentarer: Beskrivningen kompletteras.  

 

 

17 Uddevalla energi, 22 september 2008  

A Inom området behövs en transformatorstation på ett 6x 6 meter 

stort område. 

Kommentarer: Två lägen för transformatorstationer är nu inplacerade 

i samråd med Uddevalla Energi. 

 

B Uppvärmningssystemet förutsätts vara vattenburet för framtida flex-

ibilitet. 

Kommentarer: Detta kan inte regleras i en detaljplan, men tas med i 

beskrivningen. 

 

 

18 Miljö och Stadsbyggnad, bygg o miljöavd, 18 september 2008  

A Trafikmatningen från lv 679 kan medföra ökade bullerstörningar 

för befintliga bostäder, vilket bör redovisas och kommenteras. 

Kommentarer: Enligt trafikbullerberäkningen blir bullernivåerna 

klart under gällande riktvärden. 

 

B Ett nytt system för miljöklassning av byggnader har utarbetats av 

regeringen. Kommunen har möjlighet att hamna i framkanten i den 

pågende klimat- och miljöanpassade samhällsutvecklingen. 
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19 Tekniska Nämnden med instämmande av Miljö- och Stads-

byggnadsnämnden, muntlig synpunkt  

Området ska ha enskilt huvudmannaskap för allmän plats.  

Kommentarer: Frågan om huvudmannaskap har visat sig vara en rent 

politisk fråga. Det bör dock nämnas att kommunen kommer att vara 

exploatör för hela området, förutom inom tomterna 1, 2 och 3. 

 

  

Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 

20 Hyresgästföreningen, 8 september 2008  

21 Luftfartsstyrelsen, 27 augusti 2008  

22 Vattenfall eldistribution, 10 september 2008  

23 Skanova nätplanering, 11 september 2008  

24 Svenska kraftnät, 18 september 2008  

 

 

 

ÖVRIGT 

Förprojektering av vägar, VA och vissa terrängsektioner pågår. 

 

 

 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 

 

 

Hans Johansson    Mats Windmark  

planchef   planarkitekt  

 


