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LAGAKRAFTHANDLING 
Antagen: 22 augusti 2013 
Lagakraft: 19 september 2013 
 
UTLÅTANDE efter utställning  
tillhörande 
 
DETALJPLAN för 
NYA BOSTÄDER PÅ FASSERÖD 
Del av Fasseröd 2:1 och 2:3, Uddevalla stad 
Upprättat av  Miljö och Stadsbyggnad den 11 juli 2012, reviderad den 18 juni 2013 

Utlåtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 17 juli 2013 
______________________________________________________________________ 
HANDLÄGGNING  
Detaljplanen har varit utställd för granskning i enlighet med PBL 5:23 under tiden 19 juli – 6 sep-
tember 2012. Kungörelse om utställning infördes i Bohusläningen den 19 juli 2012. Kungörelsen 
skickades den 18 juli 2013 till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Handlingarna har 
under utställningstiden funnits tillgängliga på Medborgarkontoret, på Dalabergs bibliotek, i Stads-
huset samt på kommunens hemsida www.uddevalla.se. 

Efter utställningen har vissa justeringar gjorts av handlingarna och de har varit översända till läns-
styrelsen och Statens geotekniska institut för yttrande. 

Ett samrådsförslag till detaljplan har tidigare varit utsänt på samråd under tiden 27 maj - 30 septem-
ber 2011. Synpunkter från detta samråd finns redovisade och kommenterade i en samrådsredogö-
relse daterad den 10 april 2012 samt reviderad den 18 juli 2013. 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 

KOMMUNALA INSTANSER 
Tekniska kontoret, 27 augusti 2012 
Ingen erinran. 

REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
Statens geotekniska institut, 22 augusti 2012 samt 18 juli 2013 
22 augusti 2012 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor som t.ex. risker för naturolyckor som omfattar ras 
och skred. 
Det geotekniska PM:et beskriver planområdet som två delområden (delområde 1 i västra delen av 
planen och delområde 2 i öster vid befintlig förskola) vilket inte stämmer med planbeskrivningen.  
Omfattningen av de geotekniska undersökningarna är mycket begränsad och enbart utförda inom 
två mindre områden av hela planområdet. Vi anser att en geoteknisk beskrivning och bedömning 
ska omfatta hela planområdet 

http://www.uddevalla.se/
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I delområde 2 anges att stabiliteten i jord är tillfredställande med hänvisning till att delområdets 
centrala del är relativt plan. I västra delen av kvartersmarken inom delområdet tyder utförd under-
sökning på att jordmäktigheten är ca 14 m. Väster om delområdet finns en slänt med brantare lut-
ning än 1:10 mot kvartersmark och väg. Stabiliteten mot delområdet ska vara verifierad tillfredstäl-
lande även med hänsyn till omgivningspåverkan. Detta är inte utfört. 
Risk för blockutfall anges för delområde 2. Typ av åtgärd är inte klarlagd utan hänvisning sker till 
bergteknisk sakkunnig i samband med byggnation. Vi ser inte att det är säkerställt i planen vilka åt-
gärder som är nödvändiga med hänsyn till planens lämplighet. Genomförandet bör antingen vara 
möjligt inom tomtmark eller att åtgärder utförs innan planens antagande. 
För delområde 1 har en stabilitetsberäkning utförts i en sektion. Utförda undersökningar är mycket 
begränsade och sektionen, som är mycket lång, tycks enbart baseras på två undersökningspunkter 
från planens P-yta/natur i västra delen av planområdet I en av undersökningspunktema synes även 
jorddjupet vara större än vad som är angivet i beräkningssektionen. Väster om planområdet finns 
en slänt som lutar åt väster. Inga bestämningar av jordmäktighet, porvattentryck/grundvattentryck 
etc. finns i denna slänt. Angivna belastningar på sektionen synes inte överensstämma med de möj-
liga ytor som anges med byggrätt enligt plankarta. Med hänsyn till de osäkerheter som finns i be-
räkningar och redovisning kan vi inte ta ställning till om stabiliteten är tillfredsställande eller ej. 
För stabilitetbedömningar gäller idag andra rekommendationer än skredkommissionens rapport 
3:95. För detaljplaner rekommenderas IEG (Implementeringskommission får Europastandarder 
inom geoteknik) tillämpningsdokument 4:2010 (totalsäkerhetsmetod, i princip enligt skredkommiss-
ionen rapport 3:95) alternativt 6:2008, rev 1 (partialkoefficientmetod). Vi anser att den geotekniska 
utredningen bör följa dessa nya rekommendationer. 
Med hänsyn till ovanstående synpunkter avseende den geotekniska utredningen kan planbeskriv-
ningen och eventuellt genomförandebeskrivningen behöva kompletteras och revideras. Krävs geo-
tekniska säkerhetsåtgärder ska dessa säkerställas i planen på ett plantekniskt lämpligt sätt. 
SGI anser att får planens lämplighet med hänsyn till geotekniska säkerhetsrisker krävs komplette-
ringar av handlingarna med hänsyn till ovanstående synpunkter. 
SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. 
18 juli 2013 
Det geotekniska PM:et har kompletterats med fler fältundersökningar i den sydvästra delen av 
planområdet samt bergteknisk bedömning som omfattar hela planområdet Den geotekniska be-
skrivningen är nu heltäckande i enlighet med våra tidigare synpunkter. 
Längst i väster har PM:et kompletterats med fler stabilitetsberäkningssektioner och med en utbredd 
belastning av 20 kPa för markanvändning enligt plankarta. Man har redovisat vald säkerhet i en-
lighet med IEG Rapport 4:2010. Ingen grundvattennivåbestämning är utförd utan man har istället 
kompletterat med en känslighetsanalys . Stabiliteten anges vara tillfredställande för normalvatten-
stånd. För känslighetsanalys har ett fall studerats med en grundvattenyta i princip i markytan. I en 
sektion är stabiliteten då ej tillfredställande men det anges ett skred ej påverkar planområdet m h t 
bland annat begränsade jordmäktigheter. SGI anser förfarandet som tillfyllest. 
Den bergtekniska bedömningen omfattar nu hela planområdet och fastmarksgränser har komplette-
rats handlingen på ett bra sätt. För det område som har risk för blocknedfall har det angetts typ av 
åtgärd för säkerställande. SGI har inga invändningar mot förfarandet. 
I den bergtekniska bedömningen anges behov av kontroll och underhåll. Vi vill ställa frågan om 
man i genomförandet avser att följa upp denna rekommendation. Vi kan inte se att detta är beaktat. 
Plankartan har kompletterats med villkor för bygglov avseende skrotning av block (a 1). Det om-
råde som behöver åtgärdas ligger främst inom naturmark. Ur geoteknisk aspekt ser vi förfarandet 
med åtgärd för blocknedfall som genomförbar om det är plantekniskt möjligt. Inom det aktuella om-
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rådet med risk för blocknedfall finns på plankartan en beteckning n2. Vi saknar angivelse av vad 
beteckningen innebär.  
Inom stor del av planområdet har en markbelastningsrestriktion, b2, markerats. Det bör eventuellt 
även anges från vilken marknivå denna gäller då detta kan förändras över tid. Ur stabilitetssyn-
punkt ser vi att det är området väster om störtloppsgatan samt första fastigheten öster om denna 
som kan vara aktuell för belastningsrestriktion. I övrigt kan vi ur geoteknisk säkerhetssynpunkt inte 
se behov av markbelastningsrestriktionen. 
En översyn av planbeskrivningens text samt plankarta rekommenderas. 
SGI ser inga hinder för planläggning under förutsättning av att ovanstående beaktas. 
SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. 
Kommentar:  
Den geotekniska utredningen har kompletterats enligt SGIs tidigare yttrande. Plankartan har kom-
pletterats med planbestämmelser angående belastningsrestriktioner samt bergstekniska åtgärder ska 
utföras enligt den nu framtagna geotekniska och bergtekniska utredningen. I detaljplanesamman-
hang ser vi inga möjligheter enligt plan- och bygglagen att införa bindande bestämmelser angående 
uppföljning av kontroll och underhåll av blockutfall. Det åligger kommunen som markägare att sä-
kerställa människors säkerhet inom allmän plats. 

Vattenfall Eldistribution AB, 28 augusti 2012 
Vattenfall Eldistribution AB önskar att få de inmätta 40-kV kablarna (grön streckade linjer) som 
tillhör regionnätet bör synliggöras i plankartan även då den går i allmän platsmark. Exempelvis 
genom ett område som redovisar "LOKALGATA 1 = Lokaltrafik och markförlagd högspänningska-
bel". Ett annat alternativt/komplement kan vara en separat bild på plankartan som enbart redovisar 
kabelns sträckning. 
Kommentar:  
Planavdelningens bedömning är att en särskilds planbestämmelse för kablarna inte behövs. 

Länsstyrelsen, 6 september 2012 samt 18 juli 2013 
Länsstyrelsens yttranden är i sin helhet bifogat till samrådsredogörelsen. 

SAKÄGARE 
Monica och Roger Hultberg (ägare till Blötsnön 1), 3 september 2012 
I höstas skrev alla vi boende på Tövädersgränd att vi önskade köpa alternativt arrendera de tomter 
som är i början på ömse sidor om Tövädersgränd. Som väntat gick inte detta att genomföra. Vi fick 
inte ens något svar på vår skrivelse, utan jag fick ringa i våras för att få det negativa beskedet. Min 
fråga är nu, vad har vi, som vanliga skattebetalare att komma med i detta ärende om nybyggnation. 
I brevet vi fått, kan vi läsa att vi ska ha synpunkter på förslaget, och man undrar då vad för slags 
synpunkter vi kan ha som kan påverka beslutet. Självklart vill vi inte att det ska byggas på kommu-
nens tomt som gränsar till vår. Vi har i alla år varit vana vid detta grönområde och vi som bor i de 
första husen på gatan har haft fritt från insyn. Dessutom sjunker ju värdet på vår fastighet drastiskt 
eftersom vi ju hittills haft hörntomt. Nu kommer det att bli ännu fler boenden som behöver parke-
ringar. Det är planerat för parkeringar i området men det vill till att de ska räcka. 
Det ska bli intressant att se var de personer som har hand om snöröjningen kommer att göra av 
snön. 
Hittills har vi snörika vintrar haft "berg" av snö på kommunens mark i början på vår gata. 
Det är ju lite komiskt när man i Bohusläningen kunde läsa att det skulle bli bättre för de boende på 
Fasseröd när man grävde ner kraftledningen. Javisst, men det förstår ju alla att det inte var anled-
ningen, utan kommunen såg sin chans till nya inkomster i och med nybyggnationer.  
Kommentar: 
Er tidigare skrivelse finns nu med i samrådsredogörelsen med ett skriftligt svar.  
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Som berörd granne i ett planärende har man möjlighet att framföra sina synpunkter innan ett anta-
gandebeslut. Samrådsredogörelsen samt detta utlåtande finns tillgängligt som en del i det beslutsun-
derlag som politikerna får inför antagandebeslutet. Som tjänsteman tar man del av synpunkterna och 
väger det enskilda intressent mot det allmänna och i detta fall har man gjort en bedömning om en 
förtätning i området är att bedöma som en betydande olägenhet. Även om man själv anser att ny be-
byggelse i sin närhet är en olägenhet är det inte säkert att det går att bedöma detta som en betydande 
olägenhet enligt lagens mening. Om planen antas av politikerna så kommer ni att få en överklagan-
dehänvisning och kan då få frågan prövad i en högre instans. 

I samband med bygglov för ny bebyggelse ställs krav på att parkeringsplatser anordnas enligt kom-
munens parkeringspolicy. 

Tekniska kontoret har fått detaljplanen och då har inga synpunkter på problem med snöröjningen 
kommit fram.  

De nedgrävda kraftledningarna är ett separat ärende som dock är en förutsättning för den föreslagna 
förtätning. Hade syftet enbart varit att förtäta så hade arbetet med nedgrävningen väntat tills planen 
var antagen. 

Ni har möjlighet att ta kontakt med kommunen och erbjuda er att köpa den aktuella marken. Det är 
sedan upp till politiken att ta ställning i frågan. 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE SOM INTE TILLGODOSETTS 
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) 
Gerd Ullholm-Harrysson (ägare till Nysnön 6) 
Vattenfall Eldistribution AB 
 
UNDERRÄTTELSE EFTER DETALJPLANENS ANTAGANDE 
Ovan redovisade sakägare ska få en så kallade överklagandehänvisning enligt PBL 5:30 om detalj-
planen antas. Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning enligt PBL 12:1. 

REVIDERINGAR 2013-05-14 samt 2013-06-18 
Förslaget till detaljplan har efter planutställning reviderats. Plankartan har justerats genom att plan-
bestämmelse om att risk för blockutfall ska åtgärdas på förskoletomten samt inom ett område med 
allmänplats, natur. Belastningsrestriktioner har också införts enligt Statens geotekniska instituts ytt-
rande. 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om geoteknik och bergteknik. 

UNDERRÄTTELSE OM UTLÅTANDET 
Utlåtandet skickas för kännedom till: 

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 och Roger Hultberg (ägare till Blötsnön 1) 
Gerd Ullholm-Harrysson (ägare till Nysnön 6) 
Vattenfall Eldistribution AB 
Länsstyrelsen 
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VEM ÄR BERÄTTIGAD ATT ÖVERKLAGA ETT PLANANTAGANDE? 
Följande kommer få en överklagandehänvisning om detaljplanen antas: 

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) 
Gerd Ullholm-Harrysson (ägare till Nysnön 6) 
Vattenfall Eldistribution AB 
 

Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning om detaljplanen. 

 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 

 
 
Hans Johansson Henrik Olsson 
Planchef Planarkitekt 
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