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Planen är upprättad av White arkitekter AB. 
Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 13 juni 2008. 
 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
 
Planförslag upprättat den 29 januari 2008 har skickats för samråd till 
kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar. (Se 
sändlistan). Samrådsutställning har skett i Skogslyckans bokcafé, 
Medborgarkontoret och i Miljö och stadsbyggnads foajé. 
 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER 
samt 
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1 Länsstyrelsen, 3 april 2008. 
 
A Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
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 skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
B Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas. Däremot måste de 
geotekniska förhållandena klarläggas för området i sin helhet samt buller 
från Kurverödsleden redovisas och nödvändiga åtgärder genomföras inför 
Länsstyrelsens bedömning av om det som föreslås blir olämpligt med 
avseende på hälsa och säkerhet.   
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1C  Hälsa och säkerhet 
Statens geotekniska institut (SGI) konstaterar att de inte har haft tillgång till 
den utredning från 1990 som kommunen hänvisar till i planbeskrivningen. 
De geotekniska förhållandena har inte verifierats eller närmare redovisats. 
SGI förutsätter som aviserats i planbeskrivningen att en geoteknisk 
utredning som klargör de geotekniska förutsättningarna för planområdet i 
sin helhet tas fram inför utställningen. Även förhållanden utanför 
planområdet som kan tänkas påverka planområdet måste ingå i 
utredningen. SGI:s yttrande bifogas och synpunkterna ska beaktas i det 
fortsatta arbetet.   
Kommentarer: Ett geotekniskt utlåtande finns upprättat den 4 juni 2008 av 
Rolf Tellstedt AB (RTAB). Enligt denna utredning är stabilitets- 
förhållandena tillfredsställande och byggnaden kan uppföras utan att 
stabiliteten försämras. Geoutredningen ska följas bl a vid kommande 
projektering av byggnadens grundläggning och markens utformning  mm. 
 
D Trafikbuller  
Ur planbeskrivningen framgår att byggnaden kommer att påverkas av 
trafikbuller från Kurverödsleden. Bullerberäkning för Fisketången 1, 
daterad 1990-05-17, bedöms vara inaktuell på grund av den i dagsläget 
betydligt förändrade trafiksituationen. En ny bullerberäkning ska tas fram 
inför utställning av detaljplanen. I planbestämmelserna ställs krav på 
bullernivåer i och i anslutning till bebyggelsen i enlighet med gällande 
riktvärden. Länsstyrelsen instämmer i ovan nämnda resonemang och 
inväntar resultatet från bullerberäkningen.  
Kommentarer: En bullerberäkning är framtagen inför utställning av 
detaljplanen. Resultatet av den är inarbetad i detaljplanen. 
 
E Behovsbedömning 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att det aktuella 
planförslaget inte kommer att behöva miljöbedömas. 
 
F Synpunkter i övrigt 
Det finns en planbestämmelse om dagvatten som lyder ”dagvatten från 
hårdgjorda ytor ska ledas via fördröjnings/infiltrationsmagasin inom 
fastigheten innan anslutning till kommunalt ledningsnät för dagvatten”. 
Dock saknas en redogörelse för detta i planbeskrivningen.  
I planbeskrivningen under Naturmiljö, lek och rekreation anges ”att 
utemiljö med lekmöjligheter ska anordnas i anslutning till den nya 
byggnaden”. Det bör redovisas närmare hur man uppnår en säker lekmiljö 
intill den trafikerade Kurverödsleden. Kan skyddsåtgärder i form av staket 
vara nödvändigt?  
Det bör framgå i planbeskrivningen att handikappsanpassade 
parkeringsmöjligheter ska finnas.      
Kommentarer: Planbeskrivningen förtydligas vad avser dagvatten, 
lekmiljö och handikapparkering. 
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1G I genomförandebeskrivningen under ledningsrätt skrivs att ”i 
planområdets västra del finns befintliga ledningar för vatten och avlopp 
belägna på kvartersmark, inom område betecknat med u på plankartan”.  
Är det inte planområdets östra del som menas här?  
Kommentarer: Frågan kontrolleras. 
 
H Beredning 
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga 
sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna synpunkter. Vad som angivits 
ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning 
mellan olika framförda synpunkter.  TeliaSonera har inte inkommit med 
yttrande. Synpunkter kan eventuellt inkomma efter detta ärendes 
handläggning, som kommunen måste beakta.   
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 25 mars 2008  
Se 1C  ovan. 
 
 
3 Räddningstjänsten, 14 mars 2008 
Det bör beaktas i förslaget eller i det kommande arbetet att livräddning med 
hjälp av räddningstjänstens höjdfordon medför krav på räddningsvägar 
runt fastigheten. 
Kommentarer: Ska beaktas i den fortsatta planeringen och projekteringen. 
 
 
4 Carl Mikael Johansson, 29 februari 2008 
Det skulle vara bättre om ni på planen syftar till att möjliggöra uppförandet 
av ett ca 20 våningars högt hus istället för det 8 våningars höga hus ni nu 
föreslår. 
Kommentarer: En byggnad om ca 8 våningar bedöms passa in i 
stadsbilden på ett bra sätt samtidigt som det ger förutsättningar för en god 
genomförandeekonomi. Miljö och Stadsbyggnad bedömer det inte vara 
lämpligt här med en byggnad som är högre än ca 8 våningar. 
 
 
5 Uddevalla Energi AB, 31 mars 2008 
Inom området finns bef högspänningskablar vilka kan behöva flyttas vid 
nybyggnation. Uppvärmning bör ske med vattenburet system. Uddevalla 
Energi AB Stadsnät är intresserade av att vara med och förlägga bredband. 
I övrigt finns inget att erinra. 
Kommentarer: Beskrivningen kompletteras. 
 
 
6 Bygg- och miljöavdelningen, 2 april 2008 
Komplettering erfordras med hänsyn till senaste trafikbullerkartläggningen 
och de nya Allmänna Råden från Boverket. 
Kommentarer: Se 1 D ovan. 
 
 

 3



7 Telia Sonera Skanova Access, 25 februari 2008 
Har inget att erinra mot planen. 
 
 
SAMMANFATTNING 
När ovannämnda kompletteringar har utförts är planen klar för 
granskningsutställning. 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson   Mats Windmark  
planchef   planarkitekt 
 
 

 4


	SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
	FISKETÅNGEN 2 
	HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
	SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER 
	MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
	1 Länsstyrelsen, 3 april 2008. 
	A Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
	 
	B Motiv för bedömningen  
	1C  Hälsa och säkerhet 
	E Behovsbedömning 
	F Synpunkter i övrigt 
	H Beredning 
	3 Räddningstjänsten, 14 mars 2008 
	4 Carl Mikael Johansson, 29 februari 2008 
	5 Uddevalla Energi AB, 31 mars 2008 
	6 Bygg- och miljöavdelningen, 2 april 2008 
	7 Telia Sonera Skanova Access, 25 februari 2008 



