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HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Miljö och Stadsbyggnadsnämnden har den 9 december 2010 beslutat att ge plantillstånd för 
att pröva förskoletomten samt del av Störtloppsgatan för bostadsändamål. 

Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala och regionala instanser m.fl. 
under tiden 27 maj - 30 september 2011. Samtliga fastighetsägare inom planområdet er-
höll också kompletta planhandlingar medan ägare till fastigheter som gränsar till plan-
området meddelades att kompletta planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga 
på Dalaberg bibliotek, Medborgarkontoret i Rådhuset samt hos Miljö och Stadsbyggnad 
i Stadshuset. Planhandlingarna var även tillgängliga via kommunens hemsida. 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH MILJÖ OCH STADSBYGGNADS 
KOMMENTARER 

KOMMUNALA INSTANSER 

Lantmäterimyndigheten, 30 augusti 2011 
Tekniska frågor 
Kommunen får bygga ut kommunalt VA fram till respektive fastighetsgräns med ny an-
slutningspunkt vid Blidvädersgatan, Tövädersgränd. Vid förskoletamten är det inte re-
dovisat hur V A-byggs ut till respektive fastighet och ev. behov av ytterligare u-område 
inom kvartersmark för att nå de norra tomterna. 

Angivna P-platser väster om Skidgatan/Kälkgatan och vid Skidgatan/Skidlöparegränd 
ligger på allmän platsmark och kommunen ska bekosta iordningställande av P-platser. I 
genomförandebeskrivningen bör kommunens ansvar och kostnad anges och när det är 
tänkt att utföras. 

Det bör även anges om kommunen har för avsikt att bygga ut trottoar utmed Skidgatan 
under genomförandetiden och kostnad. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
För kommunala VA-ledningar som passerar kvartersmark, bostäder vid Tövädersgränd 
och f.d. förskoletomt, är U-områden redovisade, vilket bör genomföras med ledningsrätt 
som kommunen ansöker om och bekostar. 

Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med: 

• Tydligare redovisning av vatten och avlopp, samt erforderliga planbestämmelser 
för ledningar. 

• Information om gång och cykelvägar 

Tekniska nämnden, 21 september 2011 
Va-anläggningen i området kan kompletteras i enlighet med planförslaget och anslut-
ningspunkter upprättas i anslutning till föreslagna tomtgränser. Ur trafiksäkerhetsa-
spekt bör utfart från fastigheter på Blidvädersgränd och Tövädersgränd inte ligga när-
mare Skidgatan än 10 meter. Kostnaden för markförläggning av kraftledningen är be-
räknad till 5 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas på den nytillskapade för-
skoletomten samt de tomtytor som erhålls genom detta planarbete. 

Tekniska nämnden beslutar att med beaktande av framförda synpunkter tillstyrka fort-
satt planarbete får detaljplanen Del av FASSERÖD 2:1 och 2:3, Uddevalla stad. 

Kommentar:  
Plankartan ses över så att utfart från fastigheter på Blidvädersgränd och Tövädersgränd 
inte ligga närmare Skidgatan än 10 meter. 

Socialnämnden, 29 september 2011 
Socialnämnden vill uppmärksamma att ett särskilt intresse finns för förskoletomten i 
norra delen av planområdet Tomten kan vara intressant för en gruppbostad. Social-
nämnden föreslår att detaljplanen bearbetas så att den möjliggör för ett eventuellt 
gruppboende. Socialnämnden vill betona att vikten av en god tillgänglighet för funkt-
ionshindrade beaktas liksom tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. 

Kommentar: 
Planförslaget ändras så att det också möjliggör uppförandet av ett gruppboende på för-
skoletomten. 

Miljöavdelningen, 3 oktober 2011 
Dagvatten 
De tillkommande fastigheterna ska efter fördröjningsanordning anslutas det kommu-
nala dagvattennätet 
Avlopp och dricksvatten 
Kommunal vatten och avloppsanslutning är en förutsättning för planarbetet 
Radon 
Nybyggnation i detaljplan: Marken ska före byggnation klassas in i hög-, normal- re-
spektive lågradonmark. Markradonklasserna kopplas vid nyproduktion samman med 
krav på husets, främst grundkonstruktionens, utförande enligt: Högradonmark = radon-
säkert utförande, normalradonmark = radonskyddande utförande, lågradonmark = 
traditionellt utförande. 
Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med information om radon. 
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REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 

TeliaSonera Skanova Access AB, 16 juni 2011 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Om befintliga 
teleanläggningar kommer i konflikt med exploateringen önskas att ni kontaktar oss i 
god tid för planering och diskussion om hur arbetet ska bedrivas. 

Kommentar:  
Kommunens mark- och expolateringsavdelning informeras om Skanovas teleanlägg-
ningarna och uppmanas ta kontakt med Skanova om det behövs. 

Bohusläns Museum, 29 juni 2011 
Ingen erinran. 

Länsstyrelsen, 3 oktober 2011 
Länsstyrelsens yttrande är i sin helhet bifogat till samrådsredogörelsen. 

Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med information om de geotekniska förhållandena. 

Vattenfall Eldistribution AB, 29 september 2011 
Vattenfall har 2 st. 40 kV-kablar i området. Högspänningen är av regionnätstyp och av 
stor vikt för hela regionens eldistribution. 

Fastighetsägaren får enligt Vattenfalls rättighet inte ändra markanvändningen, 
spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, som kan 
medföra fara för befintliga anläggningar. 

För 40 kV-kablarna gäller: 

• För Vattenfalls 40 kV-kablar skall ett u-område mitt över kablarna och 
med minst 2m på vardera sidan om kablarnas yttersta faser i kvartersmark. 

• Byggnader och liknande som kräver grundlaggning ska placeras på ett av-
stånd av minst 5m till kablarnas närmaste fas. 

• Inom kvartersmark ska u-området även vara prickmark. 

• Inom u-/prickområde får inget placeras och ingen förändring av markan-
vändning eller marknivå utföras. Såsom parkering, gc-vag, upplag, massor, 
skyltar, plank mm. Gäller under byggtiden och i framtiden. 

• Där vägar korsar ska kablar rörförlaggas. 

• Vattenfall ska ha full tillgång till kablar under byggtid och i framtiden. 

• Vid sprängning i närheten av kablarna ska AFS 2007:1 Sprängarbete till-
lämpas. 

• l de fall där kablarnas säkerhet inte kan säkerställas ska riskanalys utföras 
och presenteras för Vattenfall i god tid före arbetets början. 

• Eventuell flytt av kablar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatör. 

Utöver dessa avstånd kommer försiktighetsprincipen för magnetfält. Beträffande 
elektromagnetiska fält finns inga fastställda gränsvarden utan vi förutsätter att försik-
tighetsprincipen tillämpas av exploatörer och kommun vid uppförande av ny bebyggelse 
nära våra befintliga kraftledningar. 

40 kV kabeln tillhör regionnätet och bör synliggöras på plankartan även då den går i 
allmän platsmark. Exempelvis genom ett område som redovisar "LOKALGA TA 1 = 
Lokaltrafik och markförlagd högspänningskabel". Ett annat alternativ/komplement kan 
vara en separat bild på plankartan som enbart redovisar kabelns sträckning. 
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Om det krävs förändringar av läget för våra regionnätsledningar p.g.a. exploateringen 
innebär det troligtvis en ny linjekoncession hos Energimarknadsinspektionen. Ett förfa-
rande som kan liknas vid en detaljplaneprocess och kan ta flera år att genomföra. Detta 
medför att det med all säkerhet krävs omprövning av ledningsrätten hos Lantmäteriet. 
En ledningsrätt kan vid överklaganden dra ut på tiden ytterligare. Alla kostnader för 
ledningsflytt inklusive ledningsrätt och omkoncessionering bekostas av beställaren. 

Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomfö-
randet Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall ka-
belutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs hos Vatten-
falls kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 00 eller via e-post: kabelanvis-
ning@vattenfall.com. Om beställningen görs minst fem arbetsdagar i förväg är tjänsten 
kostnadsfri. 

Vattenfall önskar ta del av den antagna detaljplanen. 

Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall planen. 

Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med erforderliga planbestämmelser. 

SAKÄGARE 
Madelene Andersson (ägare till Nysnön 1), Gösta Olofsson (ägare till Nysnön 3), 
Annikki Helander (ägare till Nysnön 2), Hans Berg (ägare till Blötsnön 3), Ulrika 
Ekstedt (ägare till Blötsnön 2), Monica Hultberg (ägare till Blötsnön 1), 29 septem-
ber 2011 
Alla vi boende på Tövädergränd, önskar parkeringsplatser på båda sidor om Töväders-
gränd i början av denna. 

Under många år har vi stört oss på att det under flertalet tillfällen blivit bötfällningar 
när vi eller våra gäster parkerat på kommunens mark. Om man inte har en tillräckligt 
stor garageuppfart, så har våra anhöriga/vänner försökt hitta platser att parkera på, ef-
tersom kommunen inte har tillhandahållit någon gästparkering någonstans. Vi har då 
varnat våra gäster för att det är högst ”riskabelt” att parkera där de funnit det lämp-
ligt, d.v.s på kommunens mark. Parkeringsförbud råder ju på gator och vändzoner i 
området, brevbärare, renhållningsarbetare och snöröjare måste ju komma fram. 

Det finns parkeringar vid radhusen på vårt område, men inte några för oss som har fri-
liggande hus. Hur långt ska våra gäster behöva gå? Det har dessutom kommit till vår 
kännedom att det blir bötfällningar för personer boende på området som använt rad-
husparkeringen. Många boende runt omkring Tövädersgränd kan ju nyttja vår tilltänkta 
parkering. 

Några av oss kan ev. tänka sig köpa/arrendera en liten bit tomt i början på vår gata för 
att använda som parkering. 

Kommentar:  
I planförslaget föreslås två områden där det blir möjligt att anlägga parkeringsplatser. 
Vem som bekostar dessa, eventuell arrendeavgift mm. är upp till tekniska kontoret/-
nämnden att bestämma. Planavdelningen gör bedömningen att dessa parkeringsplatser 
ligger inom rimligt avstånd från Tövädergrändför att användas som parkeringsplatser för 
gäster. 

När det gäller parkeringsplatserna vid radhusen på Frostgränd så ligger de på kommu-
nens mark, men de ligger inte på allmänplats. För dessa parkeringsplatser/garage finns 
en gemensamhetsanläggning som är ansvarig vilken bestämmer vem som har rätt att 
nyttja dessa. 
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Gerd Ullholm-Harrysson (ägare till Nysnön 6), 30 september 2011 
Min fastighet ligger inom det område där ni föreslår byggnation av fler bostäder. Det 
är positivt att elledningarna grävts ner, men om jag förstår förslaget rätt kommer det 
att byggas parhus på det markområde där luftledningarna tidigare fanns. Idag nyttjas 
dessa markområden för parkering för besökande.  

De flesta av oss, som flyttade in när området var nytt planerade en garageuppfart med 
plats för två bilar. Trots det räcker inte platsen när man får gäster. Det är inte tillåtet 
att parkera på gatan. Ändå används vändplanen ofta för parkering. Vi är därför i behov 
av parkeringsmöjligheter, när dessa markområden tas i anspråk för bostäder. Det är in-
ritat parkeringsplatser på planförslaget. Jag utgår ifrån att tanken är att vi som bor i 
närområdet ska kunna hänvisa besökande till dessa.  

På samma sätt som det finns parkeringsplatser i anslutning till garagen på Yrväders-
gränd bör vi erbjudas likvärdiga möjligheter. 

Kommentar:  
De föreslagna parkeringsplatserna är i första hand avsedda som besöksparkering för om-
rådet.  

 

SAMMANFATTNING 

Planhandlingarna kompletteras med: 

• Tydligare redovisning av vatten och avlopp, samt erforderliga planbestämmelser 
för el- och VA-ledningar. 

• Information om gång och cykelvägar 

• Information om radon. 

• Information om de geotekniska förhållandena. 

Planförslaget ändras så att: 

• Elkabelns läge vid Skidgatan säkerställs 

• Utfart från fastigheter på Blidvädersgränd och Tövädersgränd inte ligga närmare 
Skidgatan än 10 meter. 

• Det möjliggör uppförandet av ett gruppboende på förskoletomten. 

Parkeringsfrågan utreds ytterligare. 

FORSATT ARBETE 

Förvaltningen föreslår att MSN (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) beslutar om 
fortsatt planarbete, att hänsyn med beaktande av vad som föreslås i den här samrådsre-
dogörelsen samt att planförslaget därefter ställs ut för granskning enligt PBL(1987) 
5:30. 

REVIDERING (den 18:e juli 2013) 

Skrivelse från boende på Tövädergränd hade kommit till tekniska kontoret under sam-
rådstiden. Yttrandet finns nu med i denna samrådsredogörelse och är besvarad ovan.   

Yttrandet från Vattenfall eldistribution har även det kompletterats i efterhand då delar av 
yttrandet saknades i samrådsredogörelsen. 
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MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Hans Johansson Henrik Olsson 
Planchef Planarkitekt 
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