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UDDEVALLA KOMMUN 
           MILJÖ OCH  

           STADSBYGGNAD 
 

ANTAGANDEHANDLING                                                Arb 453 

 

UTLÅTANDE över 

detaljplan för  

 

SUNDSKOGEN 
 

Del av fastigheten Forshälla-Sund 1:8 

 

Planen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad. 

Utlåtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 15 april 2010  

 

 

HANDLÄGGNING 

 

Detaljplan upprättad den 28 januari 2010 har varit utställd för gransk-

ning på Medborgarkontoret, Uddevalla stadsbibliotek samt vid Miljö 

och Stadsbyggnads kontor under tiden 3- 31 mars 2010. Den fanns 

även på kommunens hemsida www.uddevalla.se.  

 

Kungörelse om utställningen infördes i Bohusläningen samt anslogs 

på kommunens anslagstavla 3 mars 2010. Kopia av kungörelsen 

skickades den 2 mars 2010 till  sakägarna enligt fastighetsförteckning-

en. Planhandlingarna skickades samma dag till länsstyrelsen  m fl  

myndigheter (se sändlistan) 

 

Plansamrådet sammanfattades och kommenterades i en samrådsredo-

görelse daterad den 28 januari 2010. Programsamrådet sammanfatta-

des och kommenterades i programsamrådsredogörelser daterade den 

28 juli 2003 och 13 april 2004.        .  

 

 

SAMMANDRAG  AV INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRANDEN 

samt 

MILJÖ och STADSBYGGNADS KOMMENTARER 

 

1 Länsstyrelsen, 8 april 2010  (inkommet den 9 april, således efter 

utställningstiden) 

A Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 

kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att frågor kring hälsa/säkerhet 

och risken för olyckor måste klargöras i enlighet med vad som anges 

nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  
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1 B Planhandlingarna måste kompletteras i enlighet med Statens Geo-

tekniska Instituts yttrande innan detaljplanen antas. De geotekniska 

och bergtekniska utredningarna behöver utvidgas eftersom planområ-

det är utvidgat. Utredningen av släntstabiliteten / krav på höjdsättning 

är inte klarlagd. SGI kan inte avgöra om planförslaget är lämpligt uti-

från ett geotekniskt perspektiv eftersom de geotekniska utredningarna 

inte är klara. Resultaten i Geoteknisk PM indikerar att restriktion-

er/krav på åtgärder behöver säkerställas relativt detaljerat i detalj-

planen. 

Kommentarer: Den snörika vintern har gjort att både de bergtekniska 

och de geotekniska utredningarna har blivit försenade. Dessa arbeten 

pågår nu för fullt och ska vara klara innan planen får antas. Även en 

översyn av planbestämmelserna mm ska göras.  

 

C Säkerheten med tanke på det kuperade läget behöver ses över och 

åtgärder säkerställas innan detaljplanen antas. Det kan röra sig om 

staket, skyddsvallar etc. 

Kommentarer: I entreprenaden för utbyggnad av vägar, VA, bergras-

säkring m m  kommer även att läggas in uppsättning av staket på såd-

ana platser där risk för nedstörtning föreligger (ovanför stup). Aktuella 

platser kommer att inventeras och anges i entreprenadhandlingen. 

 

D Yttrandet från Vägverket ska följas. Befintliga små utfartsvägar mot 

Lv 679 måste stängas. Plangränsen mot lv 679 förses lämpligen med 

utfartsförbud. Drift och underhåll av de nya busshållplatserna kom-

mer Vägverket att svara för. Kommunens åtaganden inför byggandet 

måste säkras i ett avtal om förstudie, arbetsplan, projektering, finan-

siering och byggande måste säkras i ett avtal mellan kommunen och 

vägverket innan planen antas. Den föreslagna gång- och cykelvägen 

mellan Buslätt och Sundskogen kan inte Vägverket ta väghållaransvar 

för. 

Kommentarer: Avtal med Trafikverket ( f d Vägverket) ska tecknas 

innan planen antas. Där kan även tas med stängningen av befintliga 

väganslutningar. Utfartsförbud respektive ”allmän plats natur” läggs in 

på plankartan för att styra upp att området enbart ska ha en bilvägsans-

lutning. 

 

 

2 Statens Geotekniska Institut, 25 mars 2010  

Se 1 B ovan. 

 

 

3 Vägverket, 29 mars 2010  

Se 1 D ovan. 
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4 Kommunala Lantmäterimyndigheten, 31 mars 2010  

Gemensamhetsanläggningar som bildas bör vara av väsentlig bety-

delse för fastigheterna. 

Om storkvarter avstyckas i flera fastigheter ska gemensamhetsanlägg-

ningar för vägar mm inom storkvarteret bildas i samband med av-

styckningen. 

Kommentarer: Instämmer i princip. 

 

5 Miljö och Stadsbyggnad, miljöavdelningen, 6 och 7 april 

(Inkommet efter utställningstiden) 

A Planen kan beröra ett naturvärdesobjekt som pekats ut av Skogssty-

relsen. Fridlysta eller andra skyddsvärda arter får inte skadas. 

Kommentarer: Särskilt samråd kommer att ske med Skogsstyrelsen. . 

 

B Planhandlingen kan tolkas som att det kommer att bli en småbåts-

hamn i Bållevik. Det bör kanske förtydligas att det inte utretts om det 

går att anlägga en småbåtshamn där.  

Kommentarer: Planbeskrivningen förtydligas 

 

C Inga erinringar i övrigt. 

 

 

6 Uddevalla energi, 26 mars 2010  

Vägnätet innehåller en del skarpa kurvor. De måste fungera för större 

fordon, t ex sopbilar. Snöuppläggning måste fungera. 

Kommentarer: Inga vägar är smalare än 6 meter, och uppsamlingsvä-

garna har mycket breda sidoområden, varför snöuppläggningen inte 

bör vålla några framkomlighetsproblem. Hörnavskärningar i de skarpa 

lokalvägshörnen kommer att finjusteras. 

 

 

Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 

7 Banverket, 30 mars 2010  

Har framfört synpunkter tidigare, men har nu inget att tillägga. 

8 Räddningstjänsten, 31 mars 2010  

 

 

BOSTADSOMRÅDETS NAMN 

 

Frågan har väckts om att ge bostadsområdet ett annat namn än Sund-

skogen, eftersom det kan uppfattas som missvisande. Miljö och Stads-

byggnad anser att det vore mycket opraktiskt att i detta sena skede 

ändra detaljplanens namn. Däremot finns det inget som hindrar att 

man i marknadsföringen av bostadsområdet, även i kommunens 

tomtkö, benämner området något annat, t ex  ”Forshälla-Sund”. Varje 

fastigheter som avstyckas kommer att få beteckningen ”Forshälla-

Sund” samt ett unikt registernummer. 
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REVIDERINGAR 

Som framgår av kommentarerna till inkomna utställningsyttranden 

görs några revideringar efter utställningen. Revideringarna kan ses 

som kompletteringar och förtydliganden av utställningshandlingarna. 

Kommunen är den enda sakägaren. Ny utställning erfordras inte.  

 

 

SAMMANFATTNING 

 

När ovanstående kompletteringar och revideringar är utförda är planen 

klar för antagande i Kommunfullmäktige. 

 

 

UNDERRÄTTELSE ENLIGT PBL 5:27 resp 5:30  mm 

 

Utlåtandet skickas för kännedom till länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning enligt PBL 12:1 

när detaljplanen är antagen.   

 

 

 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 

 

 

 

Hans Johansson    Mats Windmark  

planchef   planarkitekt   


