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HANDLÄGGNING AV UTSTÄLLNINGEN  
 
Detaljplan upprättad den 13 juni 2008 har varit utställd för granskning 
på Medborgarkontoret, Uddevalla stadsbibliotek samt vid Miljö och 
Stadsbyggnads kontor under tiden 15 juli – 3 september 2008. Den 
fanns även på kommunens hemsida www.uddevalla.se.  
 
Kungörelse om utställningen infördes i Bohusläningen samt anslogs 
på kommunens anslagstavla den 15 juli 2008. Kopia av kungörelsen 
skickades den 14 juli 2008  till sakägarna enligt fastighetsförteckning-
en. Planhandlingarna skickades samma dag till Länsstyrelsen  m fl  
myndigheter (se sändlistan) 
 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRANDEN 
samt 
MILJÖ och STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1 Länsstyrelsen, 2 september 2008  
A Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 
kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och 
därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.   
Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt Miljöbalken påtag-
ligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämp-
lig, att miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken inte iakttas   
eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller 
säkerhet. 
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1 B Det kan finnas förorenad mark från den bensinstation som tidiga-
re låg på fastigheten. Detta måste utredas. Marken måste vara lämp-
lig att bebygga och eventuella åtgärder redovisas innan planen antas. 
Kommentarer: Markens lämplighet för att bebyggas är redan prövad 
när 1990 års detaljplan antogs. Den nya planen skiljer sig inte nämn-
värt från den gamla i nu aktuella avseenden. Däremot är det ännu inte 
utrett exakt vilka åtgärder som måste vidtas i byggskedet. Det kan t ex  
bli aktuellt med borttransport och omhändertagande av förorenad jord 
i större eller mindre omfattning. Markundersökning och åtgärdspro-
gram bör därför göras innan bygglov kan beviljas. I byggsamrådet 
fastläggs sedan vilka åtgärder som ska utföras. Beskrivningen kom-
pletteras.  
 
C Statens Geotekniska Institut delar konsultens bedömning beträffan-
de områdets totalstabilitet. Förutsätter att konsekvenser av schakt-
ningar mm  bevakas i bygglovskedet. Förutsätter vidare att Boverkets 
krav på maximal radonhalt inomhus bevakas i bygglovskedet. SGI har 
inga invändningar mot förslaget. 
Kommentarer: I bygglov och byggsamråd bevakas grundläggnings-, 
stabilitets- och radonfrågor regelmässigt mycket noggrant. 
 
D Av bullerutredningen framgår inte vad det är för bullernivåer natte-
tid eller vilka inomhusvärden som uppnås, vilket bör klargöras. 
Kommentarer: Maxnivån utomhus är 66 dB(A) och den skulle kunna 
inträffa om lastbilspassage sker nattetid, även om det i normala fall är 
mindre vanligt med lastbilstrafik här nattetid.   
En normal fasad i ett modernt hus dämpar minst 35 dB(A).  
Ekvivalentnivån inomhus blir då 21 dB(A) att jämföra med riktvärdet 
30 dB(A) 
Maxnivån inomhus blir då 31 dB(A) att jämföra med riktvärdet  
45 dB(A) nattetid. 
Beskrivningen kompletteras med ovanstående information. 
 
E Länsstyrelsen efterfrågade i samrådsyttrandet hur man uppnår en 
säker lekmiljö i området. Kommunen bör se över eventuella skyddsåt-
gärder, som exempelvis staket. 
Kommentarer: Frågan om lekplats, och säkerhetsanordningar, regle-
ras i BBR och bevakas i bygglovskedet. Dessa åtgärder ankommer på 
exploatören att utföra.  
 
F Uddevalla Energi påpekar att det inom området finns högspän-
ningskablar vilka kan behöva flyttas vid nybyggnation. Detta bör 
framgå i plan- samt genomförandebeskrivningen. 
Kommentarer: Beskrivningen kompletteras.  
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 13 augusti 2008  
Se 1C ovan. 
 
 
 
 
3 Moderata samlingspartiet, 1 augusti 2008  
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Ser positivt på denna exploatering. Moderata samlingspartiet bedö-
mer det centrumnära läget som attraktivt och anser att denna nya 
byggnad på en i dag otydlig parkeringsyta väl kommer att komplettera 
miljön. Byggnadens skala är väl avvägd till omgivande bebyggelse. 
 
 
4 Miljö och Stadsbyggnad, bygg- och miljöavdelningen  
24 juli 2008  
A Ett nytt frivilligt system för miljöklassning av byggnader har lanse-
rats på initiativ av regeringen. Uddevalla har nu möjligheten att verka 
för att fasa in ny bebyggelse i detta sammanhang och hamna i fram-
kanten i den pågående klimat- och miljöanpassade samhällsutveck-
lingen. 
 
B Trafikbuller har redovisats och klarar riktvärdena.  
 
C Planbestämmelsen i den utställda planen anger högsta totalhöjd i 
meter över kartans nollplan. Det bör observeras att detta avser även 
mindre enheter såsom hissmaskinrum, fläktrum mm. 
Kommentarer: Husarkitekten har nu ytterligare studerat utformning-
en av hissmaskinrum, fläktrum mm och funnit att dessa som mest kan 
komma upp i en höjd av +65,6 meter. Den utställda planen angav en 
högsta totalhöjd om + 65,0 meter. Miljö och Stadsbyggnad föreslår att 
planbestämmelsen revideras till + 65,6 meter. Kontoret bedömer att 
revideringen är så pass liten att planen inte behöver ställas ut på nytt. 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem resp Akelius fastigheter, vilka äger 
grannfastigheterna, har inget att erinra mot revideringen.  
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
5 Uddevallahem, 27 augusti 2008  
6 Hyresgästföreningen, 8 september 2008  
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDET VILKA HELT ELLER 
DELVIS INTE HAR BLIVIT BEAKTADE 
 
Det finns inga kvarstående erinringar från sakägare vid plansamrådet. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Som en följd av att ny trafikbullerberäkning inlämnades under utställ-
ningstiden behöver planbeskrivningen revideras. (De reviderade be-
räkningen har skickats till Länsstyrelsen). Även några andra mindre 
revideringar anges ovan. Inga andra sakägare än exploatören är berör-
da av revideringarna. 
 
 
 
 
 
UNDERRÄTTELSE ENLIGT PBL 5:27 resp 5:30  mm 
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Utlåtandet skickas för kännedom till Carl-Mikael Johansson samt till 
länsstyrelsen.  
 
Ingen sakägare kommer att få en överklagandeanvisning om planen 
antas. Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning enligt 
PBL 12:1 när planen antas   
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna utlåtandet, 
 
att godkänna den utställda och därefter reviderade detalj-

planen, samt 
 
att i kommunfullmäktiges ställe anta den reviderade  

detaljplanen 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson    Mats Windmark  
planchef   planarkitekt  
 
  


