
ANTAGANDEHANDLING 
 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
tillhörande detaljplan för del av  
 

KURÖD 4:110 (Nordverk) – Uddevalla kommun 
 
Samrådshandlingen är upprättad av Rådhuset Arkitekter AB den 30 maj 2008. 
Samrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 13 januari 2009. 
______________________________________________________________________ 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd under tiden 14 augusti – 9 oktober 
2008 till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt statliga, regionala och 
kommunala instanser m fl enligt sändlista. Planförslaget har samtidigt funnits tillgäng-
ligt i Miljö och Stadsbyggnads foajé, på Medborgarkontoret i Rådhuset och Stadsbiblio-
teket samt på kommunens hemsida, www.uddevalla.se/planer.  
 
Totalt 17 st yttranden har inkommit, varav sju utan erinran eller synpunkter på försla-
get. Inkomna synpunkter sammanfattas nedan. Alla inkomna yttranden finns i sin helhet 
att ta del av på Miljö och Stadsbyggnad. 
 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 
 
1. SGI, Statens Geotekniska Institut, daterat 2008-09-08 
a) I programområdets nordligaste delar finns brant sluttande berg. Eventuell risk för 
blocknedfall/ytliga bergras behöver därför klarläggas i det fortsatta planarbetet. Resul-
tatet av bergteknisk besiktning behöver dokumenteras, ex vis med protokoll, foto och bi-
fogas planhandlingarna. Föreligger behov av åtgärder behöver dessa regleras, för-
slagsvis med planbestämmelser. 
Kommentar: Innan utställning skall en bergteknisk besiktning genomföras av aktuellt 
berg inom planområdet. Besiktningsresultatet skall bifogas planhandlingarna. 
 
b) I planhandlingarna har inte markradonförhållandena kommenterats. Enligt SGI:s 
uppfattning är det tillräckligt med en översiktlig bedömning i planskedet, under förut-
sättning att Boverkets krav på maximal tillåten radonhalt i inomhusluft bevakas i bygg-
lovskedet. 
Kommentar: Innan utställning skall en översiktlig bedömning av radonförhållandena 
genomföras och redovisas i planhandlingarna. 
 
2. Banverket, daterat 2008-10-09 
a) Översiktsplanen för Uddevalla redovisar Kuröds industriområde och Uddevalla 
hamn som verksamhetsområden med spår. Detta är inte minst viktigt att beakta ur ett 
hållbarhetsperspektiv genom möjligheterna att flytta över gods från väg till järnväg. 
Innan utställning bör det förtydligas vilka överväganden som gjorts för att tillstyrka ett 
planarbete som innebär att industrispår tas bort. 
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Kommentar: I den tjänsteskrivelse som låg till grund för miljö- och stadsbyggnads-
nämndens beslut att vara beredd att pröva detaljplan redovisades att ett borttagande av 
spåret innebär ett strategiskt beslut som, i princip, omöjliggör framtida järnvägstrans-
porter till området.  
 
b) Uddevalla kommun är spårägare med en betydande del industrispår i staden, inom 
Kuröds industriområde och i Uddevalla hamn. Banverket saknar information om att 
Uddevalla kommun är spårägare inom planområdet. Andelen av kommunens totala 
spårmängd som föreslås tas bort genom planändringen behöver framgå. 
Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivning skall kompletteras med information 
om att Uddevalla kommun är spårägare inom planområdet. Till skillnad från Banverket 
anser kommunen inte att det i planhandlingarna behöver framgå hur stor andel av kom-
munens totala spårinnehav som berörs av aktuell planläggning. 
 
c) Banverket anser vidare att det ska framgå vilka kriterier som varit styrande för att 
bibehålla nuvarande verksamhet jämfört med annan verksamhet som har intresse av att 
transportera gods på järnväg. 
Kommentar: Uddevalla kommun kan inte styra inriktningen av verksamheter på pri-
vatägda fastigheter på det sättet som Banverket önskar. 
  
d) För omkring två år sedan diskuterade Banverket och Uddevalla kommun utveck-
lingsmöjligheterna för gods på järnväg i Uddevalla. Då framkom att kommunen var 
tveksam till att i framtiden drifta industrispåren på Kuröd. Det diskuterades även om 
anslutningsväxeln till Banverkets infrastruktur skulle rivas. Banverket undrar om det 
finns något samband mellan anslutningsväxeln i Banverkets spår och rivning av indu-
strispår utmed Skalbanksvägen. 
Kommentar: Inte så vitt Miljö och Stadsbyggnad känner till. 
 
e) Om industrispåret ska rivas upp anser Banverket att man inom ramen för detaljpla-
nen också ska visa vilka åtgärder som behöver vidtas för den ”spårstump” som blir 
kvar fram till växeln vid Kurödsvägen. Antingen behöver hela spåret inklusive växeln 
rivas eller så ska en ny stoppbock placeras vid fastighetsgränsen till Kuröd 4:110. 
Kommentar: Alternativen kan redovisas i genomförandebeskrivningen, men beslut om 
vilken åtgärd som skall vidtas bör fattas i annat sammanhang. 
 
3. Länsstyrelsen, daterat 2008-10-14 
a) 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 tillfredsstäl-
lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitets-
normer enligt miljöbalken inte iakttas. Däremot måste risk för blocknedfall/ytliga berg-
ras klarläggas och vid behov regleras i det fortsatta planarbetet som underlag inför be-
dömningen om det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
b) Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande som ska beaktas. 
Kommentar: Se kommentar till SGI, punkt 1. 
 
c) I planbeskrivningen står endast att planområdet inte kommer att påverkas av farligt 
godstransporter. Vid olyckor med farligt gods finns en uppenbar risk för påverkan på 
den kommunala dricksvattentäkten.  
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Kommentar: Kuröd fungerar idag som industriområde och den aktuella detaljplane-
läggningen förändrar inte detta faktum. Idag förekommer inte farligt godstransporter 
inom planområdet och det finns, enligt uppgift, inte heller planer för sådan trafik i fram-
tiden. Planbeskrivningen skall förtydligas. 
 
d) Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att marken på området kan 
vara förorenad. Dessa aspekter måste utvecklas i det fortsatta planarbetet för att läns-
styrelsen ska kunna göra en bedömning om planens påverkan på hälsa/säkerhet. 
Kommentar: En preliminär riskklassning av sannolikt förorenat område är gjord av 
länsstyrelsen. Fastighetsägaren kan ta initiativ till att undersöka om förorening finns 
inom fastigheten, vilket kan påverka klassningen eller innebära att den tas bort om det 
inte finns någon förorenad mark. Detta bör redovisas i planhandlingarna. 

 
e) Planen berör i vissa delar område utpekat som riksintresse för naturvården, Kuröd-
Bräcke skalbankar. Länsstyrelsen anser att intrånget i riksintresset bör utvecklas i 
planbeskrivningen. Naturmiljön i de överlappande områdena bör ställas mot riksintres-
set (skalbankarna) och därifrån dra en slutsats om huruvida riksintresset skadas. 
Kommentar: Planbeskrivningen skall tydligare beskriva detta förhållande. Det bör 
dock påpekas att länsstyrelsen vid muntligt samråd i maj 2007 ansåg att förslaget inte 
skulle innebära någon konflikt med riksintresset. 
 
f) Beskrivningen av dagvattenhanteringen i området behöver utvecklas. Var mynnar 
dagvattenledningarna, vilken är recipienten, sker någon rening av dagvattnet? 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med en utförligare beskrivning av befint-
lig och framtida dagvattenhantering. 
 
g) Den föreslagna tillfarten från Skalbanksvägen samt planerade utbyggnader kommer 
att medföra en ökning av trafiken på Skalbanksvägen. Vägområdets bredd gör det möj-
ligt att anlägga gång- och cykelväg längs med vägen. Länsstyrelsen anser att detta ska 
prioriteras. 
Kommentar: Behovet av gång- och cykelbana får ställas i relation till behovet på andra 
ställen i kommunen. 
 
h) Länsstyrelsen hänvisar till Banverkets yttrande som ska beaktas. 
Kommentar: Se kommentar till Banverket, punkt 2. 
 
i) Kommunen planerar att ta bort befintligt industrispår inom planområdet. Enligt läns-
styrelsen bör kommunen se detta ur ett framtidsperspektiv. Idag ser man inte potentia-
len med spåren men i framtiden kanske det ser annorlunda ut. Den verksamhet som 
finns idag kan komma att ersättas av annan verksamhet med andra behov. Kommunen 
skriver själva att det är väsentligt att nödvändiga transporter sker så att utsläppen mi-
nimeras för att begränsa klimatpåverkan från biltrafiken. Detta talar emot en nedlägg-
ning av spåret. Att ha möjlighet att kunna transportera material på järnväg istället för 
på väg är bättre ur miljösynpunkt och i framtiden kanske även en ekonomisk fråga med 
tanke på bränslepriserna. För att godstrafiken ska kunna utvecklas på järnväg måste 
det finnas spår fram till industrierna och därför bör man tänka efter om man inte ska 
behålla de befintliga spåren. 
Kommentar: Se kommentar till Banverket, punkt 2. 
 
j) På illustrationskartan finns en tomt A utritad utanför planområdet. Den nämns dock 
inte i planbeskrivningen. 
Kommentar: Den angivna tomten A ingår inte i detaljplanen och tas därför bort från il-
lustrationskartan. 

 3



 
k) I planbestämmelsehänvisningarna finns u-område redovisat, dock framgår inte u-
området tydligt på plankartan. 
Kommentar: Plankartan förtydligas så att de markerade u-områdena framträder bättre. 
 
4. Bohusläns museum, daterat 2008-10-13 
a) Bohusläns museum anser att Uddevalla 234:1, en boplats, inte kommer att skadas av 
förslaget. Platserna för gårdstomterna 238:1-2 kräver inga ytterligare antikvariska åt-
gärder. Museet anser vidare att det inte finns behov av en särskild arkeologisk utred-
ning inom planområdet på grund av att det är så kraftigt påverkat av industriverksam-
heterna. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
b) Bohusläns museum lämnar förslaget utan erinran ur ett naturlandskapsperspektiv. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
KOMMUNALA INSTANSER 
 
5. Kommunala lantmäterimyndigheten, daterat 2008-09-12 
a) I genomförandebeskrivningen finns en redovisning om eventuellt framtida markbyten 
som delvis ligger utanför planområdet mellan Kuröd 4:35, 4:110 och 4:103. Dessa frå-
gor bör belysas mer, bl a utfartsfrågor och ev ändringar av befintliga utfartsservitut. 
Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivningen förtydligas avseende dessa frågor. 
 
b) För ev ledningsarbeten som ska ske för nya och befintliga ledningar inom området 
får ske en omprövning av befintliga ledningsrätter, eller för ny ledning, ny ledningsrätt. 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen förtydligas avseende ledningsrätter. 
 
6. Kultur- och fritidsnämnden, protokollsutdrag från sammanträde 2008-09-17 

samt tjänsteskrivelse daterad 2008-09-01 
a) Om bebyggelse i planområdets södra del blir alltför hög kan den inverka menligt på 
riksintresseområdet Kuröd-Bräcke skalbankar. Rimligtvis borde man klara att ge den 
södra s k profilbyggnaden en profil utan att den måste sticka upp för mycket. Förslags-
vis kan 20 meters höjd vara en bättre maximal nivå. 
Kommentar: Planområdet sluttar mot sydväst vilket medför att skalbankarna, som lig-
ger nordväst om planområdet, till stora delar ligger högre i terrängen än den s k profil-
byggnaden inom planområdet. Dessutom åtskiljs planområdet och de centrala delarna 
av skalbankarna av berg. Från skalbankarna ges därmed få möjligheter till visuell kon-
takt med industrifastigheterna inom planområdet. En 24 meter hög byggnad kommer 
inte att nå över bergets krön och därmed inte synas inifrån Kuröds skalbankar, enligt 
uppgift från planförfattaren. Det är främst från utsiktsplatsen på bergets topp som man 
har möjlighet att se delar av Kuröds industriområde med såväl befintliga som planerade 
byggnader. Från berget ser man även stadsmotorvägen med sin trafikapparat, delar av 
stadslandskapet och omgivande berg. I denna, redan idag blandade miljö, gör vi be-
dömningen att ett tillskott i form av den s k profilbyggnaden, inte kommer att inverka 
menligt på riksintresset. 
 
 b) Utvidgningen av industriområdet mot norr innebär att den tänkta industribyggnaden 
kommer att ligga närmare naturreservatet och också kräva sprängningsarbeten i det 
berg som utgör en tydlig del av området. Genom att vrida den tänkta byggnaden något 
kan intrånget minimeras. 
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Kommentar: Den utvidgning av industriområdet norrut som redovisas bedöms inte 
medföra intrång i naturreservatet eller påverka värdena inom riksintresseområdet Kur-
öd-Bräcke skalbankar. Ingreppen i berget och naturmarkerna sker helt på den sida ber-
get som vänder sig mot industriområdet och Skalbanksvägen. Detta resonemang skall 
utvecklas i planbeskrivningen, se även kommentar till punkt 3e. Det bör observeras att 
illustrationen redovisar en möjlig placering av huset. Närmare studier i samband med 
detaljprojektering kan komma att innebära en placering som innebär mindre spräng-
ning. 
 
7. Tekniska nämnden, protokollsutdrag från sammanträde 2008-10-02 samt 

tjänsteskrivelse daterad 2008-09-11 
a) Kostnader som föranleds av planförändringen åligger fastighetsägaren av Kuröd 
4:110 att betala. 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen förtydligas i detta avseende. 
 
b) Innan detaljplanen vinner laga kraft skall avtal tecknas mellan ägaren till Kuröd 
4:110 och kommunen avseende förvärv och fastighetsreglering av berörda fastigheter. 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen förtydligas med en skrivning om att avtal 
skall tecknas mellan ägaren till Kuröd 4:110 och kommunen. 
 
8. Miljö och Stadsbyggnad, bygg- och miljöavdelningen, daterat 2008-10-07 
Bygg- och miljöavdelningen är kritisk till att möjligheterna till spårbundna transporter 
tas bort. I övrigt har avdelningen inget att tillföra. 
Kommentar: Avdelningens synpunkter noteras. 
 
SAKÄGARE 
9. Andrésen Maskin AB (Kuröd 4:103), daterat 2008-10-09 
Då ingen överenskommelse träffats angående markskifte mellan Kuröd 4:110 och Kur-
öd 4:103, Andrésen Maskin AB, vill vi reservera oss mot förslaget. Reservationen gäller 
enbart det som rör vår fastighet. Om och när överenskommelse träffats dras reservatio-
nen tillbaka. 
Kommentar: Enligt uppgift från planförfattaren så har nu överenskommelse om mark-
byte träffats mellan fastighetsägarna till Kuröd 4:110 och Kuröd 4:103. Genomförande-
beskrivningen kompletteras med den informationen. 
 
10. Hansson & Russberg AB (Kuröd 4:78), daterat 2008-10-09 
Då ingen överenskommelse träffats angående markskifte mellan Kuröd 4:110 och Kur-
öd 4:78 vill vi reservera oss mot förslaget. Reservationen gäller enbart det som rör vår 
fastighet. Om och när överenskommelse träffats dras reservationen givetvis tillbaka. 
Kommentar: Enligt uppgift från planförfattaren så har nu överenskommelse om mark-
byte träffats mellan fastighetsägarna till Kuröd 4:110 och Kuröd 4:78. Genomförande-
beskrivningen kompletteras med den informationen. 
 
Följande har ingen erinran: 
Polismyndigheten i Västra Götaland, Närpolisområde Uddevalla, 
Vattenfall Eldistribution AB, 
Räddningstjänsten, 
Luftfartsstyrelsen, 
Vägverket Region Väst,  
Skanova samt  
Uddevalla Energi AB. 
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ÖVRIGT 
I ett separat samråd har länsstyrelsen konstaterat, samrådsyttrande 080613, att det aktu-
ella planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 
SAMMANFATTNING 
Det är framför allt planförslagets redovisning av ett borttagande av industrispåret som 
ifrågasätts av några av samrådsinstanserna. Trots detta föreslår Miljö och Stadsbyggnad 
att detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL 5:23 efter komplettering och ändring 
av planhandlingarna enligt kommentarerna ovan. 
 
SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS 
Det bedöms inte finnas kvarstående synpunkter från sakägare som inte tillgodosetts. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
att detaljplanen kompletteras och ändras i enlighet med vad som framgår av samråds-

redogörelsen,   
att detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL 5:23 samt 
att  detaljplanen inte kan antas komma att innebära betydande miljöpåverkan. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman   Hans Johansson  
stadsbyggnadschef   planchef 
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