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ANTAGANDEHANDLING 
 
 
 
UTLÅTANDE  
tillhörande detaljplan för del av  
 

KURÖD 4:110 m fl (Nordverk)  
Uddevalla kommun 
 
Utställningshandlingen är upprättad av Rådhuset Arkitekter AB 2009-04-27. 
Utlåtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad 2009-08-11. 
______________________________________________________________________ 
 
HANDLÄGGNING AV UTSTÄLLNINGEN 
Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 15 maj – 15 juni 
2009. Planförslaget har skickats till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen 
samt vissa statliga, regionala och kommunala instanser. Planförslaget har varit utställt i 
Stadshuset, på Medborgarkontoret i Rådhuset, i Stadsbiblioteket samt på kommunens 
hemsida, www.uddevalla.se. 
 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 
 
1. Statens Geotekniska Institut, 2009-05-19 
Från geoteknisk synpunkt har SGI ingen kvarstående erinran förutsatt att nedanstående 
synpunkter beaktas. SGI har inte granskat ev. marktekniska frågor. 
   
a) Bergteknisk utredning har genomförts och risk för blocknedfall/ytliga bergras har 
klarlagts på avsett sätt. Det finns enligt utredningen inte risk för stora bergras men 
bergrensning/skyddsskrotning bör enligt utredningen utföras och åtgärder eventuellt 
vidtas, t.ex. bultning. SGI rekommenderar att utredningens rekommendationer säker-
ställs i planen, förslagsvis med planbestämmelse. 
Kommentar: En planbestämmelse införs om att ”Rekommendationer enligt Bergtek-
nisk utredning avseende risk för ras/blocknedfall, Bergab, Rapport 2008-12-09 ska föl-
jas”.  
 
b) SGI förutsätter att Boverkets krav på maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft beva-
kas i bygglovskedet. 
Kommentar: Boverkets krav bevakas på gängse sätt i bygglovskedet. 

 
2. Länsstyrelsen, 2009-06-12 
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.  
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
b) Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande som ska beaktas. 
Kommentar: Se kommentar till SGI:s yttrande, punkt 1. 
 
c) I planbestämmelserna anges största byggnadsarea i procent. Bestämmelsen bör pre-
ciseras och ange största byggnadsarea i procent i förhållande till något annat.  
Kommentar: Angiven största byggnadsarea förhåller sig till respektive egenskapsom-
råde, liksom övriga egenskapsbestämmelser. Planbestämmelsen preciseras. 
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KOMMUNALA INSTANSER 
 
3. Kommunala lantmäterimyndigheten, 2009-06-03 
a) En uppdatering av grundkarta/fastighetsförteckning får ske utifrån avslutad förrätt-
ning avseende fastighetsreglering och anläggningsåtgärd berörande Kuröd 4:78, 4:103 
och 4:110. En uppdatering bör även ske för befintliga fjärrvärmeledningar och VA-
ledning som berör planområdet. 
Kommentar: Förrättningen avslutades efter det att grundkartan upprättades och utställ-
ningshandlingarna daterades. Då inte någon formell revidering av planhandlingarna ska 
utföras, så ska inte heller grundkartan uppdateras. Däremot kan genomförandebeskriv-
ningen kompletteras med uppgift om förrättningen. 
 
b) Enligt detaljplanen är kommunen huvudman för allmän platsmark, bl.a. industri-
gatan. Ett exploateringsavtal bör upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören 
om överlåtelse av järnvägsspår och tillhörande anordningar och åtgärder som rivning 
av järnvägsspår etc. För ny allmän platsmark utmed industrigatan bör även avtal upp-
rättas om åtgärder ska ske inom det området. 
Kommentar: Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Uddevalla kommun och explo-
atören. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan planen antas. Någon ny allmän 
platsmark tillskapas inte. 
 
c) En lantmäteriförrättning gällande överföring av mark från Kuröd 4:78 till 4:103 och 
från Kuröd 4:78 till 4:110 är genomförd enligt genomförandebeskrivningen och som 
var möjlig enligt nuvarande detaljplan. Det har även bildats en gemensamhetsanlägg-
ning avseende infartsväg, Kuröd ga:15 som Kuröd 4:78, 4:103 och 4:110 är delägare i. 
Området om 300 m2 från Kuröd 4:110 till Kuröd 4:78 ingick inte i genomförd förrätt-
ning men har eventuellt ersatts med Kuröd ga:15. Servitutet 1485K-98/55 för utfart har 
därvid upphävts. Genomförandebeskrivning och plankarta bör uppdateras i dessa de-
lar. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 3a.  
 
d) För ny infart från Skalbanksvägen bör en gemensamhetsanläggning inrättas om även 
Kuröd 4:78 ska ha del av denna infart. Avtal får upprättas om fördelning av kostnader 
för infarten om fler kommer att utnyttja den, eventuellt att ett g-område införs i detalj-
plan. 
Kommentar: Möjligheten för Kuröd 4:78 att nyttja infart från Skalbanksvägen, över 
4:110, är inte knuten till aktuell planläggning. Ska Kuröd 4:78 ha del av denna infart får 
fördelning av kostnader mm mellan respektive fastighet hanteras i avtal/servitut. Lämp-
ligheten i att inrätta en gemensamhetsanläggning får prövas vid eventuell lantmäteriför-
rättning. Miljö och Stadsbyggnad anser inte att det är nödvändigt att införa ett g-område 
i detaljplanen. 
 
e) U-område bör läggas ut för fjärrvärmeledning över Kuröd 4:110 till Kuröd 4:103 
samt Skalbanksvägen in till huvudbyggnad. Det kan även vara lämpligt att ledningsrätt 
bildas för fjärrvärmen för att tydliggöra fjärrvärmeledningen och de inskränkningar 
som finns inom ledningsrättsområdet. 
Kommentar: Servitut finns för fjärrvärmeledning över Kuröd 4:110 till Kuröd 4:103 
(västra planområdet). För fjärrvärmeledningen över det östra planområdet, mellan Skal-
banksvägen och Kuröd 4:110, finns inget servitut men diskussioner om servitut pågår 
mellan Uddevalla Energi och fastighetsägaren. Enligt Uddevalla Energi finns inte behov 
av u-område. Några u-områden införs därför inte på plankartan men genomförandebe-
skrivningen kompletteras med informationen om servitut. 
 
f) Det finns ett befintligt servitut för VA-ledning över Kuröd 4:103 och 4:110 till förmån 
för Kuröd 4:78 som bör redovisas på plankartan och omfattas av prickmark. 
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Kommentar: Ett u-område för VA-ledning införs på plankartan, inom västra planom-
rådet. u-området ska omfattas av prickmark och får inte bebyggas. 
 
 
ALLMÄNHETEN 
 
4. Per Rune Karlsson, 2009-06-09 
Tanken att ta bort befintliga industrispår, vilket planeras i det östra planområdet, före-
faller föråldrad i dagens situation. Med dagens fokus på klimatpåverkan och ökad ef-
terfrågan på klimatneutrala transporter är det ett klart misstag att riva upp de befint-
liga industrispåren. Argumentet att spåren inte använts på många år väger inte speci-
ellt tungt när man betraktar framtidens transportmarknad. Där är användandet av kli-
matneutrala/koldioxidsnåla transportlösningar såsom tågtransporter en klar marknads-
fördel och bör så vara för kunderna som använder Kuröd 4:110 för omlastning etc. 
Finns industrispåret kvar så finns fortfarande möjligheten att varor som transporterats 
på väg kan lastas om på fastigheten för vidare transport med järnväg och vice versa. 
Regeringen nämner i sin klimatpolitiska proposition, som lades fram i mars, att trafik-
övergripande transportlösningar är viktiga för att nå klimatmålen inom transport-
sektorn. Anser därför att Uddevalla kommun inte bör möjliggöra att industrispåren tas 
bort. Planen ska inte gå igenom i de delar där det förutsätts att industrispåren tas bort. 
Kommentar: Ett borttagande av industrispåren inom planområdet har varit en förut-
sättning för planarbetet sedan det initierades. Borttagandet av industrispåren är ett stra-
tegiskt ställningstagande, vilket majoriteten av miljö- och stadsbyggnadsnämndens poli-
tiker ställt sig bakom i flera beslut under arbetets gång. 
 
Följande har ingen erinran: 
Banverket, 2009-06-08. 
 
SAMMANFATTNING 
Inkomna yttranden bedöms vara av den karaktären att planhandlingarna ska komplette-
ras enligt vad som framgår ovan. De utförda kompletteringarna ska förtecknas i slutet 
av planbeskrivningen.  
 
Då det inte finns några kvarstående anmärkningar på förslaget från sakägare, så görs 
bedömningen att någon ny utställning av planförslaget inte behövs. Länsstyrelsen ska 
dock innan antagande sker underrättas om innehållet i det här utlåtandet och därmed ges 
möjlighet att kommentera tillvägagångssättet.  
 
SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS 
Det finns inte några synpunkter från sakägare från samråds- resp utställningsskedet som 
inte blivit beaktade. 
 
UNDERRÄTTELSE EFTER DETALJPLANENS ANTAGANDE 
Det finns inte några kvarstående erinringar från berörda sakägare. S k ”överklagande-
anvisning” kommer därför inte att skickas till någon sakägare. Länsstyrelsen kommer 
att underrättas om detaljplanens antagande. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman   Hans Johansson  
stadsbyggnadschef   planchef 


