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Inledning 

Beslut och process 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade i november 2017 att den tidigare översiktsplanen från 2010 för 

Uddevalla kommun var inaktuell. Arbetet påbörjades därefter med att ta fram en ny översiktsplan. I 

april 2021 beslutade KS att skicka ut förslaget till ny översiktsplan på samråd. Efter att förslaget 

omarbetats beslutade KS i januari 2022 att ställa ut granskningsförslaget. Som gick att ta del av på 

bibliotek, i Kontaktcenter och i stadshuset. Granskningen annonserades i lokaltidningen och i sociala 

medier. Granskningshandlingarna var också tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida.  

Efter granskningen har ytterligare omarbetningar gjorts och översiktsplanen beräknas att antas av 

kommunfullmäktige under 2022. 

 

Tidig dialog och samråd 
Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att ta del av invånarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

Under 2020 var planen även ute på internremiss till politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige, nämnder och bolag. Synpunkter från internremissen sammanställdes i en 

internremissammanställning. Förslaget till ny översiktsplan omarbetabetades utifrån synpunkterna. 

Samrådet för ny översiktsplan pågick sedan under perioden 3 maj–15 augusti 2021 då 

samrådsunderlaget remitterades till statliga myndigheter, politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige, nämnder och bolag, samt organisationer och intresseföreningar. 

Samrådsförslaget var utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna var 

tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida. Projektledaren för översiktsplanen blev även under 

samrådstiden inbjuden att presentera planen på vissa digitala möten. 

 

Granskning 
Våren 2022 genomfördes granskning av förslaget till ny översiktsplan. Förslaget remitterades under 

perioden 31januari–31mars 2022 till statliga myndigheter, politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige, nämnder och bolag, samt organisationer och intresseföreningar. Syftet var att 

informera, visa förändringar efter samrådet och att ge invånare möjlighet att lämna skriftliga 

synpunkter på det förändrade förslaget via e-post eller brev.  
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Granskningsutlåtandets struktur och upplägg 
I granskningsutlåtandet sammanfattas alla synpunkter som kommit in under granskningstiden. 

Utlåtandet är en viktig del av processen med att ta fram en översiktsplan, vilken styrs av Plan- och 

bygglagen (PBL) 3 kap. I utlåtandet redogörs för de förändringar som synpunkterna har medfört i 

översiktsplanen. I de fall som synpunkter inte har lett till en ändring i översiktsplanen redogörs för 

detta. Myndigheter, grannkommuner och kommunala förvaltningar har yttrat sig utifrån sina 

respektive perspektiv och ansvarsområden och i olika detaljeringsgrad. Dessa yttranden redovisas och 

besvaras var för sig. Yttrandet från Länsstyrelsen är inkluderat i sin helhet i granskningsutlåtandet. 

Övriga yttranden inkom också från organisationer, föreningar, företag och privatpersoner.  

Synpunkter från allmänheten sammanfattas och besvaras tematiskt. Syftet är att göra den stora 

mängden synpunkter mer tillgänglig för läsaren. Efter varje rubrik anges inom parentes ungefär hur 

många synpunkter som står bakom respektive sammanfattande beskrivning. Ett yttrande kan vara 

inskickat av flera personer och en person kan ha skickat in flera yttranden. Ett yttrande kan också 

innehålla många olika synpunkter och därför vara sammanfattat och besvarat på flera olika ställen i 

granskningsutlåtandet. Du som lämnat synpunkter kan alltså behöva läsa under flera olika teman om 

du har lämnat olika slags synpunkter i ditt yttrande. Samtliga inskickade yttranden finns tillgängliga i 

sin helhet i kommunens arkiv. Notera att liknande eller motstående synpunkter kan ha skickats in av 

andra, till exempel myndigheter, företag eller organisationer. 

Bearbetning av förslaget efter granskningen  

Det har kommit in totalt 56 synpunkter på förslaget från myndigheter, kommunala nämnder och bolag, 

grannkommuner, föreningar, företag och allmänheten: 

Statliga myndigheter 10 

Kommunala nämnder och bolag 6 

Grannkommuner och kommunalförbund 6 

Övriga 7 

Allmänheten 27 

Totalt 56 

 

Förslaget till översiktsplan har bearbetats utifrån synpunkter som inkommit under granskningen. 

Översiktsplanen har även ändrats, utvecklats och kompletterats utifrån ökad kunskap och interna 

synpunkter. Avvägningar har också gjorts mellan olika allmänna intressen för att få en god 

hushållning av mark- och vattenanvändningen i Uddevalla kommun. Nedan följer en övergripande 

sammanställning av de större förändringar som gjorts i översiktsplanen efter granskningen.  
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Sammanfattning av granskningen – ändringar i text och kartor 

Utvecklingsinriktning  

• Justering av gröna pilar i Utvecklingsinriktningen på Fräknestranden. 

• Hur den grå infrastrukturen visas i kartan i Utvecklingsinriktningen har justerats. 

• Kommunens Samhällsbyggnadsstrategi har bifogats planen. 

Mark- och vattenanvändning  

• Transportinfrastrukturtexten har bifogats med kapitel om höghastighetsbanan Skagerrakbanan. 

• Höghastighetsbanan har tonats ner i mark- och vattenanvändningen och beskrivs nu endast i 

text, detta då utredning fortfarande pågår om den exakta dragningen. 

• Områden som idag saknar sammanhängande bebyggelse men där det pågår framtagande av 

detaljplaner har ändrats till utredningsområde för ny sammanhängande bebyggelse (röd färg). 

• Områden där strandskydd och utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse 

överlappat har justerats till strandskyddets fördel. 

• Jordbruksmark i Kristevik har justerats. 

• Texten om farligt gods har uppdaterats för att stämma bättre överens med Länsstyrelsen. 

• Områdestypen Natur och friluftsliv har fått en ny text om kopplingen till riksintresse Försvar.  

• Cykelled under utredning har tagits bort ur kartan mot Vänersborgs kommun, då utredning 

inte längre pågår. 

• Cykelled under utredning har tagits bort ur kartan norr om Lane mot Färgelanda kommun, då 

utredning inte längre pågår. 

• Väg 160 har lagts till i texten som viktig väg. 

• Delvis nya ställningstaganden kopplade till Fräknestranden och Havstensstrand avseende 

kulturmiljö och landskapsbild. 

• Ett nytt ställningstagande under Hållbar Energi och klimat angående generationsväxling av 

vindkraftsverk. 

• Delvis uppdaterad text angående klimatanpassning. 

• En koppling till färger i kartan har lagts till i texten om ställningstagandena kopplade till 

landsbygd och ort. 

Förhållanden av väsentlig betydelse 

• Riksintresse Försvar har uppdaterats vad gäller karta och text. 

• Riksintresse Vindbruk har justerats med bakgrund och historik i texten. 

• Texten om Förorenade områden har justerats. 

• Texten om skyfall och översvämning har justerats och översvämningsskyddet har lyfts in i 

kartan. 

Övriga kartändringar 

• Inzoomningsnivån i kartan har justerats.  

• Informationstexten om Orter i kartlagerlistan har uppdaterats. 

• Länsstyrelsens yttrande i sin helhet är bifogat översiktsplanen. 
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Inkomna yttranden 

STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, yttrandet i sin helhet 
Förslag till översiktsplan för Uddevalla kommun  

Granskningshandling januari 2022  

Inledning  

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör 

statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 

§ PBL i ett senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:  

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),  

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,  

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 

kap. 18 e § första stycket MB1,  

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 

kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och  

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där 

Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen.  

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 

förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från 

Energimyndigheten, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, 

Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Kopior av yttrandena 

överlämnas till kommunen för kännedom. 

Samlad bedömning  

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Principen att samla 

ny bebyggelse i befintliga orter är en bra utgångspunkt för fortsatt god markanvändning. Genom 

planeringsprinciper och övergripande riktlinjer ger översiktsplanen vägledning för beslut om hur 

mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Länsstyrelsens uppfattning är dock att översiktsplanen saknar tydliga beskrivningar av 

förutsättningarna i de utpekade utredningsområdena och att kommunen inte heller tydligt bedömt och 

värderat olika planeringsunderlag. Detta begränsar Länsstyrelsens möjlighet att bedöma 

utvecklingsförslagen. Syftet med översiktsplanen är att underlätta kommande kommunala processer, i 

det avseendet ger kommunens förslag vag vägledning. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagna 

utredningsområden kan vara lämpliga men att detaljerade utredningar kan komma att krävas i 

kommande detaljplanering.  

  

 
1 Översiktsplanen innehåller inga förslag på områden för LIS 
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• Länsstyrelsen bedömer att riksintressen enligt 3 kap MB i stort tillgodoses.  

• Länsstyrelsen bedömer att påtaglig skada på riksintresse för kusten enligt 4 kap MB inte kan 

uteslutas.  

• Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i stort medverkar till att MKN enligt 5 kap MB följs.  

• Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande 

kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.  

• Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen kommer 

att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att 

ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt översvämning, geotekniska risker och risken för 

olyckor med transporter med farligt gods.  

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  

Riksintressen  

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  

Översiktsplanens ställningstaganden bedöms inte påverka riksintresse för kommunikationer.  

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, och i takt med flytten avser kommunen att bygga om 

det nuvarande hamnområdet till bostäder, handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat och 

lämnat stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som Trafikverket fastställde sommaren 

2020. Först när flytten är genomförd kan en ny precisering genomföras. Påverkan på riksintresse för 

kommunikationer Uddevalla hamn kan därför ännu inte bedömas.  

Energiproduktion, Vindbruk (3 kap. 8§ MB)  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget i stort tillgodoser riksintresse för energiproduktion (vindbruk).  

Möjligheten till samexistens med olika intressen behöver framgå av översiktsplanen. Inom 

riksintresseområdena för vindbruk redovisar kommunen markanvändningen Landsbygd respektive 

Natur- och friluftsområde. Länsstyrelsens bedömning är att kommunens föreslagna markanvändning 

kan vara förenlig med riksintresse vindbruk2 så länge kommunen inte planerar för något som försvårar 

uppförande av vindkraft. Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver förtydliga hur kommunen 

avser hantera eventuell utveckling av ny bebyggelse i anslutning till riksintresseområdena. Detta 

eftersom riksintresseanspråket inte kan vägas mot andra allmänna intressen. Efter samråd har även 

utredningsområdet för höghastighetsjärnväg, som passerar i utkanten av ett av de södra 

riksintresseområdena, förändrats. Länsstyrelsen uppfattar att en mindre del av riksintresseområdet är 

berörd. Eftersom det finns ett utredningsbehov gällande höghastighetsbanan kan Länsstyrelsen i 

nuläget inte bedöma påverkan på riksintresset och därmed inte utesluta påtaglig skada.  

Svar: Utveckling av nybebyggelse planeras inte i närheten av riksintresse vindbruk. 

Riksintresset kommer beaktas.  

  

 
2 Enligt Boverkets ÖP-modell 2.1 omfattar användningen Landsbygd markområden som är möjliga för flera användningar 

men där det inte alltid är nödvändigt eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad. 
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Till grund för översiktsplanens ställningstaganden om vindbruk ligger kommunens vindbruksplan från 

år 2016. Ställningstagandena anger att kommunen för närvarande bedömer att kommunen är 

färdigutbyggd avseende vindkraft, att kommunen ställer sig bakom det norra riksintresseområdet och 

att kommunen inte stöder riksintresseområdena söder om Uddevalla. Det är bra att kommunen är 

tydlig med hur kommunen står i frågan om vindkraftutbyggnad, men Länsstyrelsen saknar tydliga 

motiv till ställningstagandena samt en bedömning av vad de innebär för översiktsplanens redovisade 

mark- och vattenanvändning. I och med kraftigt ökad efterfrågan på förnyelsebar el och mot bakgrund 

av den elektrifieringsutmaning som Sverige står inför behöver alla områden som är utpekade av 

Energimyndigheten noga övervägas. Eventuella upphävanden av områden av riksintressen för 

vindbruk kommer att behöva föregås av omfattande och detaljerad översyn. Länsstyrelsen har för 

närvarande inget uppdrag att upphäva eller revidera riksintresseanspråk för vindbruk. I nuläget är det 

därför oklart när en regional översyn kan komma att ske. Mycket har hänt sedan kommunens 

vindbruksplan antogs år 2016. Mot bakgrund av ovanstående är möjligheten till så kallad 

generationsväxling en viktig aspekt som behöver beaktas i planeringen. Det vill säga möjligheten att 

ersätta vindkraftverken i befintliga vindkraftetableringar med nya verk då de befintliga tas ur bruk. Det 

är viktigt att översiktsplanen och dess tematiska underlag är anpassade för de nya förutsättningar och 

utmaningar som samhället står inför. Kommunen bör därför, i översiktsplanen, bedöma om områden 

kring befintliga vindkraftverk kan utgöra lämpliga områden för fortsatt vindbruk.  

Se även bifogat yttrande från Energimyndigheten.  

Svar: Översiktsplanen är uppdaterad med motiv till de ställningstaganden som finns i 

Vindbruksplanen. Ställningstagande om möjligheten till viss generationsväxling är tillagt i 

översiktsplanen. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)  

Länsstyrelsens bedömning är att översiktsplanen behöver förtydligas gällande riksintressen för 

totalförsvarets militära del. Det gäller bland annat beskrivning kring höga objekt. Länsstyrelsen 

uppmanar även kommunen att uppdatera kartredovisningen i översiktsplanen, då gränser har 

uppdaterats. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på behovet av att förtydliga 

kommunens förhållningssätt i områden som i översiktsplanen redovisas som natur och friluftsområden 

och som överlappar med Försvarsmaktens verksamhetsområden. Detta för att undvika potentiella 

konflikter med Försvarsmaktens intressen. Framöver behöver kommunen remittera detaljplaner, lov 

och andra tillståndsärenden till Försvarsmakten. Se även Försvarsmaktens yttrande.  

Svar: Tillgänglighetsambitionen får inte gå ut över de militära intressena. Kommunen har 

inga planer på åtgärder som ska störa totalförsvarets intressen i naturområden. 

Geografiska riksintressen (4 kap MB) 
 

Länsstyrelsens bedömning är att påtaglig skada på riksintresse för kusten enligt 4 kap MB inte kan 

uteslutas. 
 

Länsstyrelsens uppfattning är att frågan om hur kommunen avser att hantera riksintresset för 

högexploaterad kust bör behandlas på en övergripande och strategisk nivå, inte i enskilda 

bygglovsärenden eller detaljplaneärenden. Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att ta ett större 

helhetsgrepp kring områden som ingår i riksintresset för att belysa lämplig utveckling, det gäller 

framför allt Fräknestranden.  
 

Kommunen uppger i samrådsredogörelsen att frågan om riksintresse för kusten behandlas i 

kommunens Samhällsbyggnadsstrategi. Vad Länsstyrelsen kan se finns inte någon hänvisning till 

Samhällsbyggnadsstrategin i förslaget till översiktsplan. Länsstyrelsen anser att strategin inte ger 

tillräckligt tydlig vägledning och är av uppfattningen att en sådan strategi bör vara tydligt inarbetad i 

översiktsplanen.  

Svar: Samhällsbyggnadstrategin är tillagd i översiktsplanen. 
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Sedan samrådet har kommunen utvecklat översiktsplanens resonemang gällande bebyggelseutveckling 

inom områden som omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Kommunen anger bland annat att 

utveckling av ny sammanhängande bebyggelse ska utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund, Utby (Havstensstrand) och Fräknestranden. Vidare anger planen 

att komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ska ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. Översiktsplanen ger dock ingen tydlig bild av tänkt omfattning 

på tillkommande bebyggelse eller utbyggnadsordning. Länsstyrelsen anser att en gradvis 

bebyggelseutveckling genom komplettering med enstaka hus över en längre tid riskerar att ske utan en 

större geografisk helhetsbedömning. En sådan bebyggelseutveckling kan sammantaget leda till 

oönskad påverkan på riksintressets värden på sikt.  

Svar: Fokus på utveckling i tätorterna. I den mån som detaljplaner kan bli aktuella på 

Fräknestranden är avsikten att styra dessa till de utpekade områdena. Kommunen planerar 

inga nya tätortsbildningar på landsbygden, därför omfattningen bedöms vara av mindre 

karaktär.  

Miljökvalitetsnormer  

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i stort medverkar till att miljökvalitetsnormer (MKN) för 

luft, vatten och fisk- och musselvatten enligt 5 kap. MB följs.  

Översiktsplanen har sedan samrådet kompletterats med beskrivning av MKN vatten och en 

redovisning av sjöar, vattendrag och grundvatten som är statusklassade i Uddevalla kommun. 

Utställningshandlingen innehåller även övergripande ställningstaganden om kommunens 

förhållningssätt till utveckling och påverkan på MKN för vatten, bland annat anges att ingen ändrad 

markanvändning tillåts om MKN påverkas negativt. Länsstyrelsen saknar dock en bedömning av om 

föreslagen utveckling inom utredningsområdena föranleder några särskilda åtgärder och/eller 

kommunala prioriteringar för att säkerställa möjligheten att uppnå god vattenstatus. Kommunen 

uppger att det finns en ambition att ta fram en handlingsplan med syfte att hantera frågor om MKN 

och hur kommunen ska säkerställa att normen inte påverkas. Länsstyrelsens uppfattning är att en sådan 

analys och värdering bör vara gjord redan i översiktsplanen. Mot bakgrund av ovanstående kan 

Länsstyrelsen i nuläget inte bedöma de föreslagna utredningsområdenas lämplighet fullt ut.  

Svar: Noterat, vidare utredning sker i fortsatt planering för respektive område. 

Då översiktsplanen inte har behandlat förutsättningarna för naturmiljön och påverkan på MKN vid en 

flytt av hamnen till Fröland och Sörvik har Länsstyrelsens inte kunnat bedöma detta. Inför en flytt av 

hamnen behöver kommunen belysa dessa frågeställningar.  

Svar: Dessa frågor kommer belysas i och med hamnens flytt. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)  

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i översiktsplanen.  

Mellankommunala frågor  

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör andra 

kommuner samordnas på lämpligt sätt.  
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  

Kommunen redovisar ett omfattande och välarbetat underlag. Översiktsplanen ger stöd för fortsatt 

strategiskt arbete. De övergripande beskrivningarna av utredningsområdena gör det dock svårt att 

bedöma hur flera frågeställningar avses hanteras. Länsstyrelsen bedömer att föreslagna 

utredningsområden kan vara lämpliga men att detaljerade utredningar kan komma att krävas i 

kommande detaljplanering vad gäller risk för ras, skred och erosion, risk för översvämning samt risk 

för olyckor med transport av farligt gods, eftersom det inte går att göra lämplighetsbedömningen fullt 

ut på denna övergripande nivå. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen därför inte utesluta 

att det som föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller 

risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 

anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.  

Geoteknik 

Kommunen redovisar riskområden för ras, skred och erosion i ett kartlager och anger i översiktsplanen 

att risker får beaktas i samband med detaljplaner och bygglov. Länsstyrelsens uppfattning är att det är 

en brist att kommunen inte tydligt vägt in och värderat underlaget i översiktsplanen. Länsstyrelsen 

saknar beskrivning av hur kommunen tagit hänsyn till geotekniska faktorer inom föreslagna 

utredningsområden för bostäder och hur kommunen avser att hantera kvarvarande risker i senare 

skeden i planläggning och bygglovsgivning. Se även SGI:s yttrande gällande beskrivning av MSB:s 

översiktliga stabilitetskartering och behov av handlingsplan för identifierade riskområden.  

Svar: Närmare undersökning av riskfaktorer får göras i samband med utveckling av 

området. Kommunen har inte möjlighet att på förhand undersöka alla riskfaktorer överallt. 

Skyfall  

Kommunen har valt att utgå från ett 100-årsregn. Länsstyrelsen vidhåller att det är lämpligt att 

dimensionera för en högre återkomsttid när det gäller samhällsviktig verksamhet. Boverket anger att 

vid planläggning av verksamheter av större samhällsviktig betydelse eller verksamheter där 

översvämning leder till särskilt stora konsekvenser, såsom räddningstjänst, större sjukhus eller vissa 

Seveso-anläggningar, behöver betydligt kraftigare skyfall med avsevärt längre återkomsttider kunna 

hanteras. I samrådsredogörelsen hänvisar kommunen till att Göteborgs kommun utgår från ett 100-

årsregn. För samhällsviktig anläggning lägger dock Göteborg till en marginal på 0,5 meter3.   

Svar: Som framgår av texten kommer bl.a. planeringsnivåer arbetas fram i samband med 

framtagande av klimatanpassningsstrategi gällande skyfall för Uddevalla kommun. Där 

kommer det framgå om Uddevallas planeringsnivåer kommer hamna på t.ex. 0,5 m för 

samhällsviktig anläggning likt Göteborg. Synpunkten leder inte till någon ändring i 

översiktsplanen. 

Kommunen står fast vid att 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 ska vara dimensionerande 

vid skyfallskarteringar. ”klimatfaktor 1,25” läggs till i texten i översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga översiktsplanen med att Länsstyrelsens karttjänst för 

ytavrinning och lågpunkter är översiktlig och att det i kommande planering kan krävas andra 

utredningar för att uppnå tillräcklig nivå.  

Svar: Översiktsplanen kompletteras med följande skrivning: Om behov finns att undersöka 

ytterligare områden i kommunen kan Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och 

lågpunktskartering vara tillräcklig. Den är dock översiktlig och det kan komma krävas 

andra utredningar för att uppnå rätt kvalitet på kartering. 

 
3 se Rapport Göteborgs Stad (goteborg.se) 
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Översvämning till följd av höga vattennivåer/flöden  

Länsstyrelsen önskar att kommunen redovisar planerat översvämningsskydd i kartunderlaget.  

Svar: 2022 års planer på översvämningsskyddet bifogas kartan. Materialet kan komma att 

uppdateras ytterligare allt eftersom projektet fortlöper. 

Kommunen skriver att de utgår från 200-års återkomsttid när det gäller översvämning från hav och 

höga flöden i vattendrag. Boverket rekommenderar dock i sin tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker att sammanhållen bebyggelse som utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad 

högsta nivå (BHN) för hav eller nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. Utifrån 

Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” ska bland annat bostäder placeras i zon 1, det vill säga 

ovanför beräknad högsta nivå/flöde. Andra nivåer kan accepteras för andra typer av markanvändning 

eller om åtgärder införs. Länsstyrelsen anser dock att kommuner i möjligaste mån ska använda 

planeringsnivån för zon 1 för ny sammanhållen bebyggelse.  

Svar: Skrivningen om 200-års återkomsttid ses över och översiktsplanen justeras. 

Boverket lyfter också att tillgängligheten generellt ska säkerställas med tillfartsvägar som klarar 

översvämning motsvarande den grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning av detta är att 

även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel bostäder/den nya sammanhållna 

bebyggelsen, vilket kan vara viktigt att lyfta fram i översiktsplanen.  

Svar: När planeringsnivåerna är framtagna för Uddevalla kommun kommer man se dessa för 

vägar, bostäder m.m. Det är för tidigt att ange att det ska vara på vissa nivåer redan nu.  

Farligt gods  

Kommunen anger avstånd som är lämpliga för olika typer av markanvändning och hänvisar till ett 

vägledningsdokument från räddningstjänsten. Räddningstjänstens dokument hänvisar i sin tur till 

riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i Skånes län. Dessa överensstämmer inte helt med den syn som 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har. Länsstyrelsen i Västra Götaland utgår från sin riskpolicy vid 

bedömning av risker intill transportled för farligt gods. Denna utgår från ett riskhanteringsavstånd på 

150 meter och zoner för olika markanvändning utan fasta avstånd. Länsstyrelsen rekommenderar 

också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. Länsstyrelsen anser att en riskbedömning alltid behöver 

göras inom 150 meter från transportled för farligt gods och att riskreducerande åtgärder alltid kan vara 

aktuellt inom det avståndet beroende på omständigheterna.  

Länsstyrelsen noterar att beskrivningen av markanvändning inom olika avstånd inte helt 

överensstämmer med räddningstjänstens dokument. Av räddningstjänstens dokument framgår 

exempelvis att flerbostadshus ska placeras på mer än 150 meter från transportled för farligt gods. Detta 

är inte tydligt utifrån texten i översiktsplanen.  

Svar: Översiktsplanen justeras utifrån Länsstyrelsens riskavstånd. 
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Farlig och miljöfarlig verksamhet  

Översiktsplanen redovisar verksamheter och industrier, men det framgår inte om några av dessa kräver 

skyddsavstånd till bebyggelse. Länsstyrelsen noterar även att utredningsområde för störande 

verksamhet i anslutning till Lerbomotet gränsar till ett utredningsområde för sammanhängande 

bostadsbebyggelse (Råssbyn). Samexistens kan innebära en risk för de människor som ska bo eller 

vistas nära verksamheterna. Närhet till bostäder kan även innebära begränsningar för utvecklingen av 

framtida verksamheter. Det är önskvärt att översiktsplanen kompletteras med vägledning som 

tydligare anger hur ny bebyggelse ska förhålla sig till befintliga verksamheter och om någon särskild 

hänsyn behöver tas vid nyetablering av verksamheter/industrier.  

Svar: Nybebyggelse planeras inte vid befintlig verksamhetsmark med störande 

verksamheter. Vid etablering av nya verksamhetsområden sker avgränsningar mot befintlig 

eller eventuell tillkommande bebyggelse. 

Förorenad mark  

Det finns ett kartlager som redovisar kända förekomster av förorenad mark. Länsstyrelsen saknar dock 

en analys och kommentarer till hur dessa förhåller sig till föreslagna utredningsområden för bostäder, 

vilket hade ökat tydligheten i översiktsplanen. Översiktsplanen anger att förorenade områden eller 

misstänkt förorenade områden kommer att vara en förutsättning vid framtida planering. Länsstyrelsen 

anser att det vid detaljplanearbetet behöver visas att marken är lämplig för sitt ändamål även utifrån 

frågan att det är möjligt att utföra de saneringsåtgärder som behövs.  

Svar: Översiktsplanen kompletteras med en analys. 

Kommunens syn på risker för den byggda miljön  

Länsstyrelsen bedömer att kommunen kan utveckla och konkretisera sin syn på hur riskerna för den 

byggda miljön kan minska eller upphöra. Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på 

klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och 

erosion. Av översiktsplanen ska det även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Syftet är 

att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete. 

Detta hanteras översiktligt i översiktsplanens utställningshandling. 

Svar: Kommunens bedömning är att vi utvecklat så mycket som vi kan göra i dagsläget. 

Risk- och sårbarhetsanalys  

Länsstyrelsen anser att kopplingen mellan risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) tydligare behöver 

knytas ihop med översiktsplanen för att det ska ge något i den fortsatta planeringsprocessen. Det kan 

exempelvis finnas delar i RSA:n som påverkar kommunens syn på risker för den byggda miljön.  

Svar: Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys från 2021 finns länkad i 

översiktsplanen, vidare arbete att koppla analysen till fysisk planering görs i respektive 

detaljplan. 

Samhällsviktig verksamhet  

Kommunen har inte angett hur samhällsviktig verksamhet generellt ska hanteras i planeringen. 

Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå när 

det gäller exempelvis risker från farligt gods och översvämning.  

Svar: Vi tar till oss synpunkten. Konkreta åtgärder vidtas i detaljplanering. 
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Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen  

Strandskyddade områden  

Länsstyrelsen noterar att utredningsområden för sammanhängande bebyggelse i Utby och Kyrkebyn 

delvis ligger inom strandskyddat område. Då områdenas förutsättningar eller vad den förändrade 

markanvändningen egentligen innebär inte har beskrivits i översiktsplanen kan Länsstyrelsen inte 

bedöma om ett upphävande av strandskyddet är möjligt. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen 

på att det ställs stora krav på utredning av alternativa lägen, om utveckling ska komma ifråga som 

särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har de senaste åren meddelat 

flera vägledande domar4 gällande upphävande av strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5 

(angeläget allmänt intresse), och antagande av nya detaljplaner. MÖD har genom dessa domslut 

kraftigt förtydligat praxis, där avgörandena pekar på att det, trots att angelägna allmänna intressen 

finns, krävs långtgående utredningar av alternativ. Kommunen bör redan i översiktsplanen hantera 

frågan om alternativa lokaliseringar. En djupare alternativutredning och möjligheter till alternativa 

utformningar inom området med mera kan sedan hanteras i kommande detaljplanearbete.  

Svar: Kartan korrigeras så att strandskyddet utelämnas. 

Jordbruksmark 

Kommunen anger att om jordbruksmark övervägs att tas i anspråk så kommer lokaliseringsutredning 

enligt 3 kap 4 § miljöbalken att utföras innan detaljplanering. Länsstyrelsens uppfattning är att denna 

typ av prövning bör genomföras i översiktsplanen. Det är därmed en brist att översiktsplanen inte 

redovisar en lokaliseringsprövning gällande exempelvis utredningsområdet Kristevik-Sund. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att i lokaliseringsutredningen ska kommunen bedöma varför 

förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är tillfredsställande. Kommunen behöver då även 

visa vilka andra alternativ som bedömts. Alternativen ska först och främst utgöras av annan mark än 

jordbruksmark. Om det finns andra tillfredsställande alternativ får inte brukningsvärd jordbruksmark 

tas i anspråk. Översiktsplanen kan förtydligas på denna punkt. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma 

kommunen på att frågan är särskilt angelägen att belysa inom områden som omfattas av riksintresse 

för kusten enligt 4 kap MB. Där ett resultat av att undvika bebyggelse i höjdlägen indirekt kan leda till 

bebyggelseanspråk på jordbruksmark.  

Svar: Kartan uppdateras så att jordbruksmarken inte tas i anspråk. 

Övriga synpunkter  

I närheten av Strandskogen pågår ett detaljplanearbete, Hog 1:1, i syfte att möjliggöra villor, 

flerbostadshus och förskola. Området är inte utpekat i ÖP.  

Svar: Detta ses över. 

I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida höghastighetsjärnväg, den så kallade 

Skagerrakbanan. Det är bra att kommunen synliggör kommunens intention i översiktsplanen. 

Länsstyrelsen ser att tåglösningen har ett utredningsbehov och har därför inte bedömt påverkan av den 

i vår sammanvägda bedömning av planen.  

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 

och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 

Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 

utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 

projektet för Skagerrakbanan. 

 
4 MÖD mål nr P 6876-15, mål nr P 8109-15, mål nr P 4676-17 och P 3718-17. 
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Översiktsplanen hänvisar med länkar till andra kommunala dokument, underlag och utredningar för 

vidare läsning – en del av dessa utgör planeringsförutsättningar, andra är vägledande eller 

styrdokument. Det är svårt att få en överblick över alla underlag som ligger till grund för 

översiktsplanens ställningstaganden och förstå på vilket sätt de är kopplade till översiktsplanen. En 

sammanställning av underlagen med en kort kommentar hur de är kopplade till översiktsplanen hade 

underlättat för läsaren.  

Svar: Detta ses över. 

Länsstyrelsen vill informera om kommande justering av nya gränsvärden för MKN luft. EU-

kommissionen har påbörjat arbetet med att revidera luftkvalitetsdirektivet5 och ett nytt direktiv kan 

vara på plats 2023–2025. Detta innebär att Sverige behöver genomföra de nya gränsvärdena i 

luftkvalitetsförordningen 2025–2027. Med stor sannolikhet kommer värdena för MKN i flera fall vara 

lägre än förut. För långsiktig planering är det därför viktigt att ta höjd för att miljökvalitetsnormerna 

kan komma att bli skarpare än i dag. 

Svar: Noterat men föranleder ingen ändring i översiktsplanen. 

Beredning  

Detta beslut har fattats av t. f. länsöverdirektören Magnus Peterson efter föredragning av 

planhandläggaren Ingrid Lindbom. I den slutliga handläggningen har även länsarkitekten och 

funktionschefen Andreas Lidholm deltagit. Företrädare för landsbygdsavdelningen, 

miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit 

till beredningen av detta yttrande. 

 

Svenska kraftnät 
Sammanfattning: Svenska kraftnät kan inte se att samrådsunderlaget beaktat de synpunkter som 

lämnades i tidigare samråd avseende att elsystemets roll bör synliggöras i översiktsplanen och vi 

efterfrågade en inkludering, där elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen. Svenska 

kraftnät hänvisar nu i granskningsskedet till det tidigare yttrandet som behöver beaktas i 

översiktsplanen. 

Svar: Översiktsplanens utvecklingsinriktning belyser, i både text och karta, el och 

distributionssystem (Grå infrastruktur). Svenska kraftnäts 400 kV-ledning visas även i 

markanvändningen under transportinfrastruktur.  

Trafikverket 
Sammanfattning: Trafikverket har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Försvarsmakten 
Sammanfattning: Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) 

kan i vissa fall redovisas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 

skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 

öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 

Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena. Försvarsmakten 

redovisar även områden av betydelse enligt 3 kap 9 § första stycket.  

 
5 EU:s gränsvärden för luftkvalitet (2004/107/EG och 2008/50/EG) har införts i svensk lagstiftning genom de svenska 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (MKN) (SFS 2010:477 – Luftkvalitetsförordningen) 
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Uddevalla kommun berörs av följande öppet utpekade riksintressen, områden av betydelse och 

påverkansområden för totalförsvarets militära del: 

- Riksintresset Skredsviks hamn och övningsfält med skjutbana med tillhörande påverkansområde 

påverkansområden för buller eller annan risk  

Inom riksintresse samt påverkansområde för buller eller annan risk gäller bland annat att samtliga 

plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig 

skada.  

- Riksintresset Sågebackens skjutfält och området av betydelse Säterbo övningsfält med 

tillhörande påverkansområde påverkansområden för buller eller annan risk  

Inom riksintresse samt påverkansområde för buller eller annan risk gäller bland annat att samtliga 

plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig 

skada.  

- Stoppområde för höga objekt och MSA-område tillhörande riksintresset Såtenäs 

flottiljflygplats/Råda övningsflygplats.  

Ett stoppområde för höga objekt är ett påverkansområde kring en flygplats som utgör riksintresse för 

totalförsvarets militära del. Inom stoppområdet riskerar vindkraftverk och andra höga objekt att 

medföra påtaglig skada på riksintresset, då sådana påverkar möjligheterna till säkra start- och 

landningar för den flygande verksamheten.  

Försvarsmakten har inom stoppområdet en mycket restriktiv hållning till uppförandet av höga objekt 

och accepterar generellt inte objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 

45 meter inom sammanhållen bebyggelse då dessa bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.  

Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats. MSA anger den minimihöjd kring en 

militär flygplats inom vilken det är säkert att genomföra in- och utflygningar och syftar till att 

säkerställa möjligheten att genomföra visuell inflygning till en flygplats.  

Inom både stoppområde för höga objekt och MSA-område ska alla ärenden gällande uppförande av 

höga objekt remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada.  

- Påverkansområde väderradar tillhörande riksintresset Vara  

Ett påverkansområde väderradar är ett påverkansområde kring en väderradar. Inom detta område 

riskerar vindkraft och andra höga objekt skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver 

genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Påverkansområdet utgörs av ett cirkulärt 

område med 50 kilometers radie i förhållande till väderradarstationen.  

Inom påverkansområde väderradar ska alla ärenden gällande uppförande av höga objekt remitteras 

Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada. 

Svar: Översiktsplanen kompletteras med mer utförlig information om Riksintresse försvar. 
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Försvarsmakten bedömer att riksintressen för totalförsvarets militära del inte är helt korrekt redovisat 

och beskrivet. Försvarsmakten saknar bland annat tydligare beskrivning kring höga objekt. 

Försvarsmakten vill även uppmärksamma på att gränserna vid Säterbo övningsfält har korrigerats 

något i det senaste planeringsunderlaget (FM2021-25290:1) för att takta bättre med övningsfältets 

gräns, vilket bör korrigeras även i översiktsplanens kartor. Texten ovan samt riksintressekatalogen för 

Västra Götalands län med tillhörande kartunderlag kan användas som stöd för redovisning och 

beskrivning av riksintressen för totalförsvarets militära del. 

Försvarsmakten vill betona att det är av stor vikt att exempelvis kommande planer, lov och 

tillståndsärenden remitteras Försvarsmakten enligt vad som framgår i senaste beslut om 

riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del (FM2021-25290:1). Detta för att bland annat 

säkerställa att ingen skada sker på riksintressen som omfattas av sekretess där inget kan redovisas 

öppet på en karta. 

Svar: Översiktsplanen kompletteras med text om att höga objekt ska remitteras 

Försvarsmakten. Översiktsplanen kompletteras även med mer information om riksintresse 

Försvar. 

Försvarsmakten noterar att det i översiktsplanen redovisas områden som natur- och friluftsområden 

som överlappar med både Sågebackens skjutfält och Skredsviks hamn och övningsfält med skjutbana 

och dess tillhörande påverkansområden för buller eller annan risk. 

Försvarsmakten vill betona att det är av stor betydelse att natur- och friluftsområden eller annan 

störningskänslig verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten av Försvarsmaktens 

verksamhetsområden där myndigheten bedriver tillståndsprövad verksamhet som ger upphov till 

störande buller. Exempelvis övnings- och skjutfält. Detta då störningskänslig verksamhet i anslutning 

till sådana områden kan medföra begränsningar för Försvarsmaktens verksamhet. 

Svar: Översiktsplanen kompletteras med skrivning i områdestypen Natur och friluftsliv om 

Försvaret.  

Vidare kan även områdesskydd med begränsande föreskrifter och förbud så som naturreservat, Natura 

2000-områden med mera över övnings- och skjutfält på kort eller lång sikt medföra begränsningar för 

Försvarsmaktens verksamhet och således riskera att påtagligt skada riksintresse för totalförsvarets 

militära del. 

Svar: I dagsläget finns inga planer på nya kommunala reservat på Fortifikationsverkets 

marker. Om befintliga skyddade områden behövs för Försvarsmaktens verksamhet får 

avvägning mellan de olika intressena ske i varje enskilt fall. 

Försvarsmakten noterar att översiktsplanen pekar ut områden för vindkraft. För att säkerställa att 

eventuella etableringar av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära 

del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) måste en 

förfrågan alltid ställas till Försvarsmakten i kommande skeden. 

Svar: Översiktsplanen pekar inte ut områden för vindkraft utan visar enbart det av staten 

bestämda riksintresset för Vindbruk. Kommunen förespråkar dock en generationsväxling 

om möjligt på platser med befintliga verk. 

Det redovisas i kartverktyget exempelvis sjöövningsområde och påverkansområde övrigt som ligger 

helt utanför kommunens gränser. Försvarsmakten anser att dessa inte bör redovisas i Uddevalla 

kommuns översiktsplan. 

Svar: Dessa områden tas bort ur Uddevalla kommuns översiktsplan. 
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Statens geotekniska institut – SGI 
Sammanfattning: Beträffande vår synpunkt om uppföljning av identifierade riskområden i MSB:s 

översiktliga stabilitetskartering så ger ÖP ingen beskrivning av hur riskerna kan minska eller upphöra. 

Det som sägs är att ”Karteringen finns med i kartmaterialet och denna kartläggning utgör ett underlag 

för fortsatta studier för att se var behov för detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar 

finns”. SGI rekommenderar en tydligare beskrivning av och handlingsplan för dessa områden. I övrigt 

har vi inga ytterligare synpunkter 

Svar: Frågan hanteras i fortsatt planering. 

Statens energimyndighet 
Sammanfattning: Energimyndigheten påpekade i sitt yttrande i samrådet att myndigheten inte har för 

avsikt att just nu upphäva eller revidera enskilda riksintresseanspråk. Däremot planeras för att 

framöver göra en fördjupad översyn av samtliga anspråk vilket redogörs för i ett regeringsuppdrag 

avseende översyn av riksintressen som redovisades 2021-09-15. Ett av utredningsmålen i uppdraget 

har varit att se över riksintresseanspråk på land från 2008 års utpekande av riksintresse vindbruk som 

myndigheten lät vara med i 2013 års utpekande på grund av rättssäkerhetsskäl om projektering 

fortfarande pågick i dessa anspråk. Energimyndigheten har med denna översyn haft för avsikt att 

kontrollera om projektering fortfarande pågår i anspråken från 2008 och därmed uppfyller kriterierna. 

I Uddevalla kommun finns fem områden av riksintresse för vindbruk, fyra av dessa är anspråk från 

2008 som fick kvarstå 2013 och i dessa riksintresseanspråk pågår inte projektering enligt den GIS-

analys som utförts i utredningen.  

Energimyndighetens generella bedömning är att det inte går att upphäva områden av riksintresse för 

vindbruk endast utifrån den GIS-analys som har utförts i utredningen. Resultatet i utredningen 

indikerar endast hur många områden och hur stor yta det handlar om enligt avstämning mot 

Vindbrukskollens information om projekteringsområden. Den översiktliga utredning som genomförts 

levererar därmed inte några konkreta förslag på antal områden och area som skulle kunna upphävas 

eftersom en mer omfattande och detaljerad utredning krävs för ett sådant beslutsunderlag.  

Energimyndigheten vill poängtera att upphävande av områden av riksintresse för vindbruk måste 

föregås av en omfattande och detaljerad översyn följt av Energimyndighetens analys och slutsatser av 

om det är lämpligt göra en kraftig minskning av riksintresseanspråken för vindbruk. En kraftig 

minskning av riksintresseanspråken för vindbruk anser Energimyndigheten skulle försvåra 

myndighetens arbete med att leda omställningen till ett hållbart energisystem och arbeta för att de 

energipolitiska målen kan nås. Tanken bakom riksintresseverktyget är att staten genom att peka ut 

anspråk skapar ramar och planeringsförutsättningar inom den fysiska planeringen.  

Energimyndigheten lyfte även i sitt yttrande syftet med den nationella strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad, som presenterades av Energimyndigheten och Naturvårdsverket i slutet av 

januari 2021. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar 

för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en 

utvecklad planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft fördelas på ett 

lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra 

markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett användbart planeringsunderlag för 

länsstyrelserna och i förlängningen för kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av 

vindkraft6 .  

I strategin föreslås att länsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett regionalt planeringsunderlag för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad i respektive län. I de fall det finns tydliga ställningstaganden och underlag 

till att storskalig etablering av vindkraft inte bedöms vara möjlig inom ett riksintresseanspråk kan detta 

 
6 ER2021:02 Nationell strategi för en hållbar vindkraft 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601
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ligga till grund för att hela eller delar av ett anspråk kan komma att upphävas av Energimyndigheten. 

Avsikten är att genomföra översynen som en helhet och ta fram ett nationellt beslutsunderlag för 

reviderade och nya riksintresseanspråk som sedan kan beslutas som en helhet av Energimyndigheten. 

Energimyndigheten konstaterar att ingen förändring skett avseende de delar som berör vindkraft i 

översiktsplanen. Energimyndigheten står också fast vid den tidigare bedömningen och det yttrande 

som lämnades i samband med samrådet. 

Svar: Noteras 

Till detta kan dock läggas informationen att den ovan beskrivna process för regional planering av 

vindkraften och resulterande översyn av riksintresseområden för närvarande är oklar när och hur den 

kommer kunna genomföras. Detta då de medel som ursprungligen planerades avsättas åt 

länsstyrelserna togs bort ifrån den budget som beslutades av riksdagen hösten 2022. 

Energimyndigheten anser att detta arbete ändå är nödvändigt och undersöker alternativen för att kunna 

genomföra detta arbete på annat sätt om länsstyrelserna inte ges i uppdrag att genomföra regionala 

analyser enligt förslaget i den nationella vindkraftstrategin. 

I tillägg till tidigare vill Energimyndigheten dessutom betona vikten och behovet av kontinuerlig 

översyn av den kommunala energiplaneringen och att se till helheten i systemet i denna översyn. 

Energimyndigheten har tagit fram ett underlag som kan användas som en utgångspunkt i arbetet med 

att integrera energiplaneringen med översiktsplaneringen7. Energimyndigheten konstaterar att 

Uddevalla kommun har mål om exempelvis utveckling av fossilfri energiproduktion och planering för 

förnybara energislag, samt verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

Energimyndigheten noterar att den senaste vindbruksplanen för kommunen, som också ligger till 

grund för de ställningstaganden som görs i översiktsplanen, togs fram 2016. Det svenska 

energisystemet står inför stora förändringar och mycket har hänt sedan 2016. Elektrifieringen av 

samhället ställer krav på ökad elproduktion samtidigt som också kapacitetsutmaningar i elsystemet 

skapar utmaningar. Det är alltså viktigt att översiktsplanen och dess tematiska underlag är anpassade 

för de nya förutsättningar samhället står inför. Detta understryks exempelvis i den nationella strategi 

för elektrifieringen som regeringen presenterade tidigare i år8. Energimyndigheten bedömer att 

översiktsplanen i övrigt saknar planering för att bidra till de mål om fossilfri energiproduktion som 

anges och de övriga utmaningar som kortfattat beskrivs ovan. 

Svar: Uddevalla kommun har antagit en ny Energi- och klimatplan som beskriver åtgärder 

för att nå översiktsplanens ställningstaganden. Energi- och klimatplanen finns länkad i 

översiktsplanen. 

Då det i kommunen finns vindkraft idag är en aspekt som behöver beaktas i planeringen är 

möjligheten till så kallad generationsväxling, dvs att befintliga vindkraftsetableringar ersätts med nya 

vindkraftverk då de befintliga verken tas ur bruk. Det finns flera fördelar med att utnyttja den 

befintliga infrastrukturen för generationsväxling av vindkraftverk vid platsen där det tidigare funnits 

en vindkraftsetablering. Teknikutvecklingen inom vindkraften är stark och gör att det är möjligt att 

producera samma mängd energi med färre verk. Med en beräknad ekonomisk livslängd på 20-25 år så 

kommer det bli aktuellt med generationsväxling inom en inte alltför avlägsen framtid för de befintliga 

vindkraftverk som finns uppförda i kommunen. Energimyndigheten anser därför att kommunen i 

översiktsplanen bör bedöma om områden kring befintliga vindkraftverk skulle kunna utgöra lämpliga 

områden för fortsatt vindbruk i Uddevalla kommun efter att de befintliga vindkraftverken tagits ur 

drift. 

Svar: Översiktsplanen justeras med text och ställningstagande kring generationsväxling. 

 
7 Hur du använder fysiskplanering som verktyg i omställningsarbetet  
8 Nationell strategi för elektrifiering 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=201411
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=201411
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För att inte riskera att stå utan konkreta planer för att möta kommunens uppsatta mål och de 

utmaningar och möjligheter som elektrifieringen av samhället väntas medföra anser 

Energimyndigheten att Uddevalla kommun bör uppdatera sin vindbruksplan. Samt, med ett 

systemperspektiv, även beaktar andra utmaningar, lösningar och möjligheter för ett hållbart och 

effektivt elsystem till gagn för kommunens långsiktiga utveckling. 

Svar: Vindbruksplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. Uddevalla kommun 

har antagit en ny Energi- och klimatplan som beskriver åtgärder för att nå 

översiktsplanens ställningstaganden. Energi- och klimatplanen finns länkad i 

översiktsplanen.  

Post och telestyrelsen 
Sammanfattning: PTS har inga ytterligare synpunkter. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Luftfartsverket 
Sammanfattning: Luftfartsverket har inget att erinra.  

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Sjöfartsverket 
Sammanfattning: Sjöfartsverkets synpunkter och farhågor från samrådet kvarstår men ser att dessa 

frågor kommer behandlas i senare skeden i planprocessen. Sjöfartsverket har inga ytterligare 

synpunkter eller tillägg. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Skogsstyrelsen 
Sammanfattning: Skogsstyrelsen har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

Socialnämnden 
Sammanfattning: Socialtjänsten har inte några ytterligare synpunkter än de som lämnats i samrådet 

210528. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon förändring i översiktsplanen. 

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla 
Sammanfattning: Kartans redovisning av markanvändningen är på ett flertal ställen inte uppdaterad 

utifrån pågående eller gällande detaljplaner och inte heller utifrån befintlig bebyggelse utomplans. 

Markanvändningen ”Natur- och friluftsområde” anges i viss utsträckning även inom 

bebyggelseområden eller utredningsområden för bebyggelse. Även om markanvändningens 

gränsredovisning är ungefärlig kan det vara bra att göra en genomgång för att få en redovisning som 

stämmer bättre med den pågående eller planerade markanvändningen för bebyggelse. 

Svar: Översiktsplanen ses över och uppdateras gällande pågående och antagna 

detaljplaner. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning: Synpunkter från nämnden presenteras nedan utifrån samhällbyggnadsförvaltningens 

avdelningar och enheter. 

Synpunkter från gata och parkavdelningen 

Gata och parkavdelningen har inga ytterligare synpunkter att lämna, men tackar dock för möjligheten 

att delta i granskning av Översiktsplanen 2022. 

  

Synpunkter från myndighetsavdelningen  

Bygg- och miljöprövningsenheten  

Bygg – Inget att tillägga.  

VA – Har inget att tillägga gällande strandskydd, VA eller dagvatten utifrån det underlag som 

skickades ut den 11 februari 2022.  

Miljötillsynsenheten  

Miljötillsyn – Inget att tillägga.  

Hälsoskydd – Inga synpunkter.  

Livsmedel – Inga synpunkter.  

Förorenade områden – Synpunkterna gällande förorenade områden är identiska med de synpunkter 

som lämnades i samrådet. Synpunkterna bemöttes och besvarades i samrådsredogörelsen varför inga 

ytterligare åtgärder görs i granskningsutlåtandet. 

Synpunkter från planeringsavdelningen 

Plan- och exploateringsenheten 

Plan och exploatering, (Plex) ställer sig frågande till samrådsredogörelsens svar "strategi för 

utveckling av verksamhetsmark kan tas fram". Enheten argumenterar för att det måste finnas en 

ledande strategi för utpekande av verksamhetsmark i översiktsplanen. Det är trots allt ett strategiskt 

planeringsverktyg för långsiktig markanvändning och planering. 

Svar: Kommunledningskontoret delar uppfattningen att en strategi för utvecklingen av 

verksamhetsmark behöver tas fram, detta arbete sker utanför ramen för översiktsplanen. 

Översiktsplanens utpekade områden för verksamhetsmark ger vägledning för fortsatt 

utredning och utveckling av ytterligare verksamheter. 

Intentionerna i utvecklingsstrategin överensstämmer inte till fullo med implementeringen i 

markanvändningskartan (se gröna korridorer som krockar med utvecklingsområde för Råssbyn som 

exempel). Tydligare kopplingar mellan de olika ställningstagandena för markanvändning kontra 

utvecklingsinriktningen behövs för att påvisa kommunens intentioner med översiktsplanen. 

Svar: Den gröna korridoren justeras något. Utvecklingsinriktningen och mark- och 

vattenanvändningen ska inte blandas ihop och tolkas in i varandra, utvecklingsinriktningen visar 

endast en generell princip för kommunens långsiktiga utveckling. 

Verksamhetsområdena är stora och flertalet av platserna är fortsatt perifera och kräver stora initiala 

kostnader/investeringar för att kunna exploateras. Vidare välkomnar samhällsbyggnadsnämnden att de 

områden som pekas ut som lämpliga exploateringsområden specificerats och fördjupats ytterligare 

under processen med att framställa översiktsplanen. I vissa fall har områden blivit mindre av rimliga 

skäl.  

Svar: Noteras. 
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Plex vill dock poängtera att översiktsplanen inte uttryckligen tar ställning till motstående intressen i 

förhållande till de strategier som är ledande för översiktsplanen. T.ex. står det att i kommunen ska 

"gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas" samtidigt som det i 

kartan pekas ut utvecklingsområden som motsätter denna strategi. T.ex. i Ammenäs. 

Svar: Översiktsplanens ambition är inte att peka ut motstridiga intressen, 

utredningsområdena i Ammenäs konkurrerar inte bort viktiga spridningskorridorer. 

Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

I strategin och ställningstagande till kartlagret "Natur och friluftsliv" (som utgör all grön yta i 

markanvändningskartan) står följande: "3. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, 

naturskydd, friluftsliv och rekreation.". Detta tolkas som att all sådan mark ska skyddas, vilket strider 

mot utvecklingsområden utpekad i strukturbild/utvecklingsinriktning. Hur ska de värderas mot 

varandra? 

Svar: Utvecklingsinriktningen och mark- och vattenanvändningen ska inte blandas ihop 

och tolkas in i varandra, texten om ”Natur och friluftsliv” gäller för de områden utpekade 

som detta i markanvändningen. Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Viss jordbruksmark är utpekad som att den ska utvecklas och samtidigt står det att jordbruksmark ska 

värnas om i den skriftliga strategidelen i översiktsplanen. Plex saknar argument i översiktsplanen 

varför viss jordbruksmark är utpekad samtidigt som utpekande går emot strategi om bevarande av 

jordbruksmark.  

Svar: Jordbruksmark som av misstag angetts som utredningsområde för ny 

sammanhängande bebyggelse (röd färg i kartan) justeras. 

Positiva till nytaget angående mer verksamhetsmark, men eftersöker argumentation och 

ställningstaganden varför dessa områden pekas ut, t.ex. genom en strategi och hur bedömning gjorts 

mellan olika intressen. Plan- och exploatering anser fortsatt att översiktsplanen inte möjliggör för en 

bedömning och värdering av olika hänsynsområden som kan tas med till detaljplaneläggningen baserat 

på översiktsplanens utpekanden. T.ex. bedömning av negativa konsekvenser för den biologiska 

mångfalden, ekosystemtjänster, social hållbarhet, tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några 

aspekter. 

Svar: För detaljerat för en översiktsplan.  

Förslag till markanvändning i översiktsplanen stämmer inte överens med pågående 

utvecklingsområden på detaljplanenivå. Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående 

bebyggelseområden som mark som inte ska eller bör exploateras. 

Svar: Detta ses över. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill vidare poängtera en stor avvikelse mellan strukturbild samt planerad 

markanvändning och undrar hur kartlagren ska tolkas.  

  



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskningsutlåtande 

 

23 

 

Detta är en genomgående fråga när strukturbild jämförs med markanvändningskarta. Exempel för 

principfråga redogörs för nedan: Exempelvis är utvecklingen av Fräknestranden utpekat som stort 

område i strukturbilden. Studeras kartlagren vidare för planerad markanvändning finns enbart ett fåtal 

områden utpekade för bostadsutveckling i området. Är det avsiktligt att större utvecklingar (t.ex. 

exploateringar) av utpekade områden i utvecklingsinriktningen ska lokaliseras till de kluster som är 

utpekade i markanvändningsförslaget i detta granskningsförslag? Vad händer med de andra stora 

ytorna som är utpekade i utvecklingsinriktningen men inte i markanvändningen? Läshjälp och 

intentionen mellan dessa kartor behöver förtydligas i översiktsplanen. I övrigt är Plex positiva till 

tydliga ställningstaganden om möjliga utvecklingsområden som visar på en riktlinje för medborgare 

och övriga intressenter. 

Svar: Dessa två kartlager och kapitel ska inte blandas ihop och tolkas tillsammans. 

Kommunens huvudsakliga utveckling av bostäder ska ske inom tätorterna och i viss mån i 

orter av lokal betydelse. Bostadsutveckling i övrigt ska ske med koppling till befintlig 

bebyggelse med hänsyn till natur- och kulturmiljö samt möjlig infrastruktur. 

Översiktsplanekartan kan under granskningstiden zoomas till 1:7000 vilket gör att gränsernas exakta 

lokalisering blir tydlig och kan tolkas som exakta även om så inte är tanken. Det framgår i 

kartlagerlistan att de inte ska göra det, men skalan gör att det lätt förbises. Förslagsvis kan skala 

avgränsas 1:20 000 för att gå bort från att tolka kartan som snäv/precis/exakt. 

Svar: Inzoomningsnivån i kartan ses över. 

Plex vill fortsättningsvis hänvisa till följande yttrande från samrådet; "Ställningstagandena i 

översiktsplanen relaterar i vissa fall till utredningar som har utförts. Plan- och exploatering är positiv 

till de utredningar som gjort för bland annat jordbruksmark samt skyfallskarteringar. Plan- och 

exploatering ser gärna att vidare underlag utvecklas eller tas fram för att underbygga 

ställningstagandena i översiktsplanen, bland annat bör vidare studier genomföras för att säkerställa 

genomförbarheten av föreslagen användning. Dessutom kan tydligare ställningstagande krävas kring 

de utredningsunderlag som har tagits fram för klimatanpassning och hanteringen av jordbruksmark". 

Svar: Kommunledningskontoret delar uppfattningen att ytterligare utredningar kan behöva 

göras i den fortsatta planeringen. 

Kultur och fritidsnämnden  
Sammanfattning: Om översiktsplanen ska vara en interaktiv och digital ingång till kommunen anser 

kultur och fritid att den behöver tillgängliggöras och bli mer lättförståelig. En aspekt i detta är att 

titlarna på alla kartlager behöver ha en definition. Många fler lager är definierade i 

granskningsversionen än samrådsversionen, vilket kultur och fritid ser som en stor förbättring. 

Begreppen/lagren centralort, tätort, ort av lokal betydelse och bebyggelseområde saknar dock 

definition i lagerhanteraren. Kultur och fritid anser även att underrubriker på tematiska 

ställningstaganden9 bör finnas i drop-down menyn till vänster om textfältet för att lättare kunna 

navigera. 

Svar: Informationstexten i kartlagerlistan till ”Orter” ses över. 

En annan förbättring inom aspekten tillgängliggörande är att lagret för kulturmiljövård innehåller 

länkar till kultur och fritids kulturmiljövårdsprogram. Att de fördjupade översiktsplanerna brutits ned i 

olika lager är också en viktig förbättring, och att förslag och planer på gång- och cykelstråk och 

järnvägar redovisas. 

Svar: Noteras. 

 
9 Boende och framtidsberedskap, god livsmiljö, etc. 
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Kultur och fritid anser att kommunen i översiktsplanen behöver konkretisera sitt förhållningssätt till 

medborgardialog och medborgarinflytande för att gå mot ett mer aktivt förhållningssätt i att inkludera 

invånare i beslutsprocesser. Detta kan exempelvis göras genom omformulering av nedan 

ställningstaganden:  

” … främja utvecklingen av utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka 

samhällets, den kommunala servicens och närmiljöns utveckling. (Föreningsliv och civilsamhälle, 

s.34)  

… som en del av i det ordinarie arbetet aktivt arbeta med att genomföra insatser för att öka 

delaktighet och inflytande hos alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg 

grad av delaktighet i samhället. (Social hållbarhet och folkhälsa, s. 32)” 

Svar: Översiktsplanen ändras efter ert önskemål.  

Kultur och fritid anser att det behöver framgå av översiktsplanen om och hur barn inkluderas i 

beslutsprocesser, och till vilken grad, i enlighet med medinflytandestegen. 

Svar: Översiktsplanen bygger på 8 och 80 perspektivet vilket innebär att 

samhällsplaneringen inriktas mot att tillgodose behov för alla åldersgrupper.  

Kultur och fritid ser det som positivt att översiktsplanen ska innebära en ny kontaktväg till kommunen 

och syftar till att upprätta en dialog om samhällsplanering med kommuninvånarna. Den digitala 

översiktsplanen behöver dock kompletteras med en funktion för att lämna synpunkter, för att detta ska 

bli verklighet. Som kultur och fritid tidigare uttryckt är det även viktigt med en hög användarvänlighet 

i översiktsplanen för att den ska kunna fungera som en kontaktväg och ingång till 

samhällsplaneringen, gällande exempelvis definitioner av kartlager. 

Svar: Funktionen ”tyck till” är under uppbyggnad och kan inte bifogas planen i dagsläget. 

Vidare anser kultur och fritid att översiktsplanen innan antagande bör skickas till en fokusgrupp med 

unga såväl som äldre invånare samt tjänstepersoner för att samla in feedback på användarvänligheten. 

Svar: Arbetet med översiktsplanen har föregåtts av dialoger med olika invånargrupper 

från olika delar av kommunen. Metoden med en interaktiv karta är ny och får prövas och 

utvärderas under översiktsplanens giltighetstid. 

Kultur och fritid anser att det är svårt att ta till sig innehållet i översiktsplanen när geografiska 

ställningstaganden för exempelvis ort av lokal betydelse redovisas på ett ställe utifrån 

utvecklingsinriktning och på ett annat ställe utifrån mark- och vattenanvändning.  

Kultur och fritid anser att överblickbarheten skulle förbättras om texterna disponeras med 

utgångspunkt i varje geografisk plats, så att samtliga ställningstaganden – oavsett om de är kopplade 

till utvecklingsinriktning eller mark- och vattenanvändning – redovisas tillsammans för varje 

centralort/tätort/ort/landsbygd. Det blir då enklare för läsaren att ta till sig kommunens samlade 

viljeinriktning och planerade mark- och vattenanvändning för en given plats. 

Svar: Översiktsplanens olika delar och kapitel regleras i PBL. En översiktsplan innehåller 

normalt sett tre delar som är Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt 

Förhållande av väsentlig betydelse.  
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Kultur och fritid delar Länsstyrelsens synpunkt från samrådet gällande att översiktsplanen ska 

innehålla en nulägesanalys av sociala utmaningar som behöver hanteras inom ramen för 

översiktsplanering, exempelvis trygghet, fysisk tillgänglighet eller behov av sociala mötesplatser (s. 16 

i samrådsredogörelsen). Vidare behöver sammanfattningar av nuläget och identifierade utmaningar få 

ett utrymme i översiktsplanen och tematiska ställningstaganden behöver tydligare kopplas ihop med 

utvecklingsplaner för bebyggelse.  

Kultur och fritid anser detta vara viktigt då översiktsplanen ska peka ut intentioner för hur mark- och 

vattenanvändningen av hela kommunens yta och för den kommunövergripande styrningen av hela 

kommunala organisationen. Dessa aspekter bör ta avstamp i nuläge och utmaningar. Idén att 

översiktsplanen ska hänvisa och länka till styrande dokument är god, men utesluter inte möjligheten 

att med utgångspunkt i dessa dokument beskriva nuläge och utmaningar direkt i översiktsplanen.  

Kultur och fritid anser att även detta skulle öka användarvänlighet och tillgängliggörande av 

översiktsplanen, då det är tidskrävande att läsa ett flertal externa planer för att få en bild av nuläget och 

utmaningar för Uddevalla kommun. 

Svar: Översiktsplanen har framarbetats med 8 och 80 perspektivet för att i högre grad än 

tidigare innehålla sociala perspektiv. Markanvändningen har utformats utifrån alla 

hållbarhetsperspektiven. 

Kultur och fritid anser att översiktsplanen stärks av att tematiska ställningstaganden är framtagna med 

inkludering av samtliga förvaltningar, särskilt då syftet är att översiktsplanen ska kunna användas av 

alla förvaltningar. Kultur och fritid anser dock att avsnittet med tematiska ställningstaganden behöver 

bearbetas för att översiktsplanen ska bli lättare att tolka och fungera i handläggningen. Skarpare och 

tydligare formuleringar behövs, och precis som Länsstyrelsen kommenterade i samrådet behöver 

ställningstagandena tydligare kopplas till avvägningar i utvecklingsplanerna för bebyggelse.  

Kommunen bör komma fram till vilka ställningstaganden som är ”ska”-krav och lyfta fram dessa. 

Övriga ställningstaganden kan tilldelas olika prioriteringsgrader, t.ex. ”bör” och ”kan”. Kultur och 

fritid anser att en strukturering och/eller prioritering av ställningstagandena är nödvändig för att de ska 

kunna vara vägledande i den kommunala planeringen. En mall eller struktur för ställningstagandena 

bör utformas som hanterar detta.  

Kultur och fritid ser att det blir en utmaning att använda översiktsplanen som ett styrdokument. Det 

finns 20 teman, varav flera har ett tiotal ställningstaganden vardera. Om inte dessa renodlas eller 

kortas ner blir det många aspekter som ska läggas på varandra och vägas, varför risken är att 

översiktsplanen inte bidrar med någon vägledning. 

Svar: Översiktsplanens nuvarande utformning och omfattning är ny och 

användarvänligheten får utvärderas under planens kommande användning. 

Kultur och fritid föreslår att geografiska strategiska ställningstaganden (mark- och vattenanvändning) 

för Fräknestranden och Havstensstrand kompletteras med följande: 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls10.  

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

… god tillgänglighet till stränderna och havet bibehållas vid ny eller ändrad bebyggelse.  

… beslut om utformning, volym och höjder av ny bebyggelse föregås av platsspecifik analys av 

kulturmiljö och landskapsbild. 

 
10 Detta ställningstagande återfinns i geografiska ställningstaganden för Landsbygd 
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Skälet till att kultur och fritid ser behov av en sådan komplettering är det som Länsstyrelsen anger i 

samrådet: ”Länsstyrelsen ser en risk att riksintressets (4 kap MB) värden påtagligt skadas om inte 

utbyggnad i kustområdet, vid stränder och höjder, regleras.” Länsstyrelsen anger vidare att ny 

bebyggelse i högre liggande exponerad terräng kan bli en markant del av sikthorisonten och påverka 

landskapsbilden negativt. Gällande Havstensstrand uttrycker Länsstyrelsen att ny bebyggelse med 

sådan lokalisering riskerar att bli en ”markant del av sikthorisonten sett från Utbys historiska 

bebyggelsekärna.” Kultur och fritid ser att detta är särskilt viktigt eftersom kommunen fortsatt väljer 

att bygga i höjdlägen, vilket Länsstyrelsen också påpekar. 

Kultur och fritid anser, i enlighet med vad Länsstyrelsen uttryckte i samrådet, att kommunen behöver 

tydliga vägledande strategier och övergripande principer för placering och utformning av byggnader, 

utifrån värdebeskrivning av riksintresse enligt fjärde kapitlet i Miljöbalken. Friluftsplan och 

landskapsanalys, som kommunen hänvisar till i sitt svar i samrådsredogörelsen, innehåller inga 

vägledningar om placering och utformning av byggnader. Kultur och fritid anser det därför viktigt att 

översiktsplanen innehåller sådana strategier och principer. 

Svar: Föreslagna ställningstaganden läggs till i översiktsplanen. 

Kultur och fritid ser att beskrivningen av Fräknestranden och Havsstensstrand (s. 42) numera 

innehåller en fylligare beskrivning av natur- och kulturmiljövärden, vilket är positivt. Det saknas 

emellertid just principer om placering och utformning av byggnader, så som eftersträvan av 

begränsade byggnadsvolymer för att bevara den karaktär av småskalighet som finns kvar i delar av 

kustzonen. Kultur och fritid anser således att översiktsplanen behöver kompletteras med detta eftersom 

”riksintressets värde kan påtagligt skadas om inte utbyggnad i kustområdet, vid stränder och höjder, 

regleras”, som Länsstyrelsen uttrycker det. 

Svar: Begräsningar av byggnadsvolymer är för detaljerat för översiktsplanen. På 

landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. 

Kultur och fritid anser att planeringsprinciperna för orterna av lokal betydelse (Hogstorp, Lane-Ryr 

Kyrkebyn) samt landsbygd och Havstensstrand ska inkludera de kulturmiljöaspekter som 

Länsstyrelsen lyfter i samrådsredogörelsen (s. 19). Kultur och fritid anser det inte vara tillräckligt att 

hänvisa till att detta utreds i detaljplan. Precis som Länsstyrelsen lyfter i samrådet är det också viktigt 

att det som uttrycks i tematiska ställningstaganden om kulturmiljö tas ett steg längre för hantering och 

hänsyn i de olika utredningsområdena. Fornlämningarna och andra kulturmiljövärden som finns i 

landskapet är resurser som ska bevaras och i vissa fall utvecklas, varför de bör behandlas i de 

geografiska textdelarna av översiktsplanen. 

Svar: Fornlämningar har lagts till som ett kartlager i översiktsplanen. Översiktsplanen 

hänvisar även till kulturmiljövårdsprogrammet. 

Kultur och fritid anser att begreppet ”viss kommunal service”, som anges i planeringsprinciper för ort 

av lokal betydelse, behöver förtydligas för att kultur och fritid ska kunna ta till sig vad det betyder för 

verksamheterna. 

Svar: Begreppet syftar till att ge verksamhetsansvariga möjlighet att pröva omfattning och 

metoder för den service man önskar erbjuda invånarna i olika geografiska områden. 
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Kultur och fritid föreslår att den inledande texten inför ställningstaganden om Kulturvärden och 

kulturmiljö skrivs om enligt nedan:  

”Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden är våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur. I 

detta skapas förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus. Våra gemensamma ytor ska formas med omsorg för 

att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Lokalisering och utformning sker med omsorg om 

kulturmiljön och med hänsyn till landskapsbilden i hela kommunen. Det kan exempelvis innebära att 

ny bebyggelse i högre exponerad terräng undviks för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

Utformning av bottenvåningar, fasader och andra fysiska objekt påverkar platsens identitet och 

kulturmiljö och ska därför gestaltas noggrant .” 

Kultur och fritid föreslår att ställningstaganden för kulturmiljö kompletteras med: I Uddevalla 

kommun ska…  

… vi beakta att dagens samhällsplanering och samhällsutveckling i framtiden kan utgöra ett värdefullt 

kulturarv. 

… bebyggelsen vara integrerad i landskapsbilden och med utgångspunkt i områdets natur och historia. 

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

 

Vidare anser kultur och fritid att, i enlighet med vad kommunen föreslår i samrådsredogörelsen (s. 20),  

kommunen bör anta en arkitekturpolicy och arbeta mer med arkitekttävlingar. En arkitekturpolicy 

möjliggör en fortsättning och utveckling på det arbetet som påbörjats i samband med framtagande av 

tematiska ställningstaganden; att ringa in hur kommunen ser på arkitektur och gestaltning, samordna 

arbetet och bättre uppnå nationella mål om gestaltad livsmiljö. Arkitekturtävlingar skapar möjlighet 

för diskussion och delaktighet för allmänheten, samt att det är värdefullt att få flera förslag på hur en 

byggnad, ett torg eller en plats kan gestaltas11. 

Svar: Tillvägagångsättet för utformning av ny bebyggelse hanteras inom ramen för 

markanvisning och detaljplanearbetet. Ställningstagandena är inlagda i översiktsplanen. 

Kultur och fritid anser att kulturell infrastruktur (exempelvis Kulturstråket, Bohusläns museum, 

Regionteater Väst) idrottsytor och evenemangsanläggningar (exempelvis Rimnersområdet) bör 

visualiseras i kartverktyget. Vid klick på något av dessa lager kan användaren då ledas till tematiska 

ställningstaganden om kulturell infrastruktur respektive social hållbarhet och folkhälsa samt 

föreningsliv och civilsamhälle. 

Svar: Översiktsplanen är uppbyggd på så sätt att de tematiska ställningstaganden gäller i 

hela kommunen organisation medan de geografiska gäller specifikt på en typ av 

markanvändning. Detta kan vara underlag för framtida utveckling av översiktsplanen. 

Eftersom översiktsplanen ska vara en digital ingång till kommunen och det är kartdelen som är i 

centrum bör denna i högre grad visualisera idrott- och kulturliv. Dels då det kan vara ett sätt att 

marknadsföra Uddevalla för potentiella nya invånare samt att det torde öka chanserna att användare 

via kartan hittar till de textdelar som behandlar dessa värden. Kultur och fritid anser att kommunen bör 

se på dessa ytor som något vi ska långsiktigt bevara och utveckla, varför de bör synas i 

översiktsplanens karta som underlag för samhällsplaneringen. 

Svar: Översiktsplanen syftar till att vara ett underlag för kommunens framtida utveckling. 

Presentation och marknadsföring av kommunen bör ske via andra kanaler. 

 
11 fyrbodalmodellen-offentlig-miljo-som-konstform.pdf 

 

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/fyrbodalmodellen-offentlig-miljo-som-konstform.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskningsutlåtande 

 

28 

 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanfattning: Barn och utbildningsnämnden har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Västvatten AB 
Sammanfattning: Västvatten har inget att erinra 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

 

GRANNKOMUNNER och KOMUNALFÖRBUND  

Munkedals kommun 
Sammanfattning: Munkedals kommun har inget att erinra mot förslaget till Översiktsplan 2022 för 

Uddevalla kommun. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Trollhättans stad 
Sammanfattning: Trollhättans stad har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Stenungssunds kommun 
Sammanfattning: I översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta finns en korridor utpekad för 

en möjlig framtida höghastighetsjärnväg, Skagerrakbanan. Stenungsunds kommun vill betona att en 

potentiell stäckning inte är fastställd utan behöver diskuteras vidare. Även om Uddevalla kommun i 

kartan utryckt att områdesgränserna och tunnelförslagen inte ska tolkas exakt, blir det problematiskt 

för Stenungsunds kommun att ha med en utpekad korridor som slutar vid den gemensamma 

kommungränsen. Stenungsunds kommun skulle uppskatta om detta kunde redovisas på ett annat sätt i 

texten och kartan för att undvika missuppfattningar från allmänheten.  

 

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 

och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 

Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 

utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 

projektet för Skagerrakbanan. 

I Stenungsunds kommuns översiktsplan finns ett område utpekat nära kommungränsen för en framtida 

koppling mellan Svenshögen, E6 och Orust. Trafikverket kommer i år (2022) med stöd av Västra 

Götalandsregionen och Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner påbörja en åtgärdsvalsstudie på 

sträckan. De tre utpekade utredningsområdena för störande verksamheter vid E6 söder om Ljungskile 

kan med fördel samordnas med de tre STO-kommunernas. 

Svar: Noteras. 

Vänersborgs kommun 
Sammanfattning: I granskningsunderlaget finns ”Cykelleder under utredning” utritade varav en länkar 

ihop båda kommunerna men det saknas text som beskriver tankar och målsättningar kring dessa. 

Dessa leder finns inte heller beskrivna i cykelplanen som refereras till i granskningshandlingen. 

Svar: Cykelleden är med i en rapport från Turistrådet Västsverige 2017. Då det inte längre 

pågår en utredning för denna dragning plockar vi bort den ur översiktsplanen. 
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Orust kommun 
Sammanfattning: Orust kommun ställde sig i sitt yttrande positiva till fortsatt mellankommunal VA-

planering med vatten- och reservvattenförsörjning över kommungränsen. Uddevalla lyfter möjligheten 

att utveckla samarbetet med ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och 

Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Innan det kan bli möjligt att genomföra en sådan 

anslutning behöver Uddevalla kommun göra kapacitetsberäkningar. Tidplanen för detta är enligt 

granskningshandlingarna år 2027–2029. Orust kommun är positiva till fortsatt dialog i frågan.  

Svar: Noteras, detta utreds vidare i fortsatt planering.  

Orust kommun påtalade i sitt samrådsyttrande behovet av dialog kring utbyggnad av 

avloppsreningskapacitet för Uddevalla kommun. Frågan berörs dock inte i granskningsyttrande utan 

hanteras i avgränsningssamrådet för Skansverkets utbyggnad.  

Svar: Frågan hanteras i avgränsningssamrådet för Skansverkets utbyggnad inte i 

översiktsplanen. 

Orust kommun lyfter i sitt samrådsyttrande den mellankommunala kustzonsplaneringen som ett lyckat 

samverkansprojekt och uppmärksammar att den fått en fortsättning i den fördjupade översiktsplan för 

havet som Orust kommun tar fram tillsammans med Tjörns kommun. Övriga viktiga 

samverkansområden som nämns i samrådsyttrandet är näringslivsfrågor, besöksnäring och 

klimatanpassning. Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän, 8 fjordar, planerad gemenensam 

näringslivsplan och kommande Leader-området 2023 lyfts som samverkansforum. 

Svar: Uddevalla kommun noterar informationen.  

Orust kommun ställer sig i sitt samrådsyttrande positiva till att bostadsutvecklingen planeras till 

områden som redan är ianspråktagna för bostäder. Det är även positivt att stora ytor för grönområde 

och jordbruksmark bevaras. 

Vidare lyfter Orust kommun pendlingsfrågan som en viktig beröringspunkt i samrådet. 

Uppskattningsvis är inpendling och utpendling mellan Orust och Uddevalla relativt jämn och det är 

viktigt att pendlingen fungerar åt båda håll även i framtiden. Kommunen vill prioritera kollektivtrafik 

för arbetspendlare och skolungdomar. Orust kommun är därför beroende av att Uddevalla kommun 

utvecklar järnvägsstationen och kollektivtrafiknoden som finns på Torp Köpcentrum på ett sätt som 

gynnar pendlare från Orust. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för pendlare att parkera både 

vid järnvägsstationen och kollektivtrafiknoden. I granskningshandlingarna noteras att 

utredningsområde för höghastighetsjärnväg går via Uddevalla centrum. 

Svar: Uddevalla kommun är en av regionens utpekade kollektivtrafiknoder varför 

kommunen vill bidra till goda resmöjligheter med kollektivtrafik. Det är därför naturligt att 

utveckla kollektivtrafikens knutpunkter så att det fungerar för både staden och 

kringliggande kommuner.  

Orust kommun påtalar även arbetet med att få en ny brokoppling mellan Orust och Stenungssund 

kommun. Även om bron ligger utanför Uddevallas kommungräns så kan den indirekt komma att 

påverka Uddevalla genom förstärkt väginfrastruktur nära södra kommungränsen som kan innebära 

utvecklingsmöjligheter där, samt minskad trafik på Uddevallabron och förbi Torp Köpcentrum till 

Orust. Uddevalla kommun kommer ges möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 

som beräknas påbörjas under 2022. Vidare ser Orust kommun också behov av samverkan och dialog 

med Trafikverket i andra gemensamma infrastrukturfrågor, såsom väg 160 och väg 161. 

Svar: Frågor om regional transportinfrastruktur bör hanteras inom ramen för de 

delregionala kommunalförbunden.  
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Fyrbodals kommunalförbund 
Sammanfattning: Brukar inte yttra sig på kommuners översiktsplaner och avstår därför från att yttra 

sig även nu. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

 

ÖVRIGA 

Bohusläns museum 
Sammanfattning: Bohusläns museum ser positivt på att kulturmiljövårdsprogrammet nu är tillgängligt 

digitalt i översiktsplanen. De anser dessutom att detta program bör uppdateras och att kulturmiljön ska 

ses som en resurs till den fysiska planeringen. 

Svar: En eventuell framtida uppdatering av kulturmiljövårdprogrammet är inget som 

översiktsplanen kan bestämma eller planera för. Länsstyrelsen nämnde även i sitt 

samrådsyttrande att kulturmiljövårdsprogrammet är några år gammalt men fortfarande 

kan anses aktuellt.  

Framtida planering underlättas av att fornlämningar infogats i kartbilden under lager ”Statliga 

hänsynsområden/Fornlämning”. Bohusläns museum vill framföra att det är av stor betydelse att 

samråd sker med Länsstyrelsen inför planerad exploatering när det gäller fornlämningar. 

Svar: Fornlämningar är sedan samrådet inlagt i kartan under statliga hänsynsområden 

och Länsstyrelsen är en aktör som yttrar sig i den fortsatta planeringen.  

Vattenfall 
Sammanfattning: Vattenfall har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Kommunala rådet för äldre 
Sammanfattning: Kommunala rådet för äldre har lämnat synpunkter på utformning av åtgärder inom 

olika områden: 

Näringsliv och handel: 

• Varierande handel är nödvändig i ett nytt planområde. 

• Grönområden med gångstråk och sittplatser behövs, likaså lekplatser för barn. 

• Seniorboenden-trygghetsboenden och vård & omsorgsboenden ska finnas i samma byggnad 

där också hemtjänstens lokaler ska vara. Byggnaderna ska ligga på gångavstånd från butiker 

och kollektivtrafik. 

Mänskliga möten & aktiviteter: 

• Utökad tillgänglighet nya fritidsområden. 

Människan i stadsrummet: 

• Trygghetsskapande belysning. 

Cykling: 

• Nödvändigt att bygga ut gång- & cykelvägar. 

 

Svar: Dessa får beaktas i samband med fortsatt planering.  
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Bevara Forshälla 
Sammanfattning: Som vi påpekade i vårt förra yttrande om boende på landsbygden anser vi, att 

skrivningarna i ÖP ska göras mer nyanserade i så motto, att texten kompletteras, förslagsvis enligt 

följande: Nya bostäder i glesbygd kan tillåtas, då godkända VA-anläggningar kan anordnas, 

jordbruksmark ej ianspråktages och betydande kommunala kostnader för annan service ej uppkommer. 

Boende i glesbygd ses som ett attraktivt komplement för kommunen till boende i övrigt. 

Svar: Ställningstagandena i översiktsplanen är väl förankrade i de olika förvaltningarna 

för att ge tjänstepersoner det stöd de behöver i sitt arbete. 

Föreslagen skrivning är ännu tunnare än i samrådsförslaget. I denna fanns meningen ”krav förhandlas 

tillsammans med företagen för kompensationer av deras verksamhets slitage och negativa effekter på 

infrastruktur, miljö och vardagsliv för medborgare”. Denna mening har nu försvunnit. Varför?  

Svar: Kommunen är endast remissinstans i bergtäktsprocesser och kan därför inte ställa 

sådana krav. Därför togs meningen bort. 

I ÖP 2022 bör finnas skrivning om berörda medborgares inflytande i en ev. etableringsfas, inte bara 

företag, kommun och länsstyrelse. Det bör även nämnas hur kommunen ser på kompensation till 

berörda invånare för intrång, försämrad boendemiljö och minskade fastighetsvärden.  

Svar: De folkvalda politikerna beslutar i Uddevalla kommuns remissvar i täktärenden. De 

närboende som ingår i samrådskretsen får yttra sig på samma sätt som kommunen kan 

yttra sig i ärendena. 

Kommunen är ej beslutande i täktärenden, men kommunens synpunkter väger ändå tungt. Vi inser, att 

det ej går att i ÖP peka ut lämpliga områden för bergtäkter, om bergkvaliteten ej är kartlagd. 

Kommunen kan ändå avstyrka etablering med hänvisning till natur- eller kulturvärden, negativ 

påverkan för närboende eller trafiksituation.  

Svar: Kommunen kan yttra sig om både avstyrkan och tillstyrkan, sedan är det 

länsstyrelsen som gör bedömningen om det blir tillstånd för bergtäkt eller ej. 

Vi yrkar, att ÖP innehåller skrivningar, som på ett tydligt sätt markerar kommunens ambition att 

inkludera berörda medborgares inflytande i frågor, som rör etablering av täkter och kompensation för 

försämrad närmiljö. 

Svar: I prövningen av en bergtäkt ingår att berörda medborgare får yttra sig. Frågan om 

kompensation är för detaljerad för översiktsplanen.  

Föreningen ställer sig bakom skrivningen om södra Bohusbanan under kapitlet om ”Grå infrastruktur”. 

De ser dock skrivningen om alternativa transportsystem som t.ex. Höghastighetsjärnväg som felaktig 

och olycklig.  

Argumenten för behovet av snabbare persontransporter bortfaller genom dubbelspår till Göteborg (om 

än med 10-15 minuters senare ankomst). Den samhällsekonomiska nyttan med miljardinvesteringar i 

snabb järnväg är inte hållbar enligt vår mening. Stefan Edman och Örjan Boström har i insändare i 

2022-03-18 3(3) Bohusläningen vid flera tillfällen belyst detta. Vi hoppas och tror, att kommunen 

redan i detta skede lägger ner sitt engagemang i snabbjärnvägsprojektet. Utredningar kan göras 

rörande transportsystem, men höghastighetsbanan bör omgående strykas ur ÖP.  

I ÖP finns skissat en ev. sträckning av en höghastighetsjärnväg genom Forshälla-Resteröd med utlagt 

järnvägsreservat. Föreningen ser allvarligt på detta utkast, då det riskerar att lägga en död hand över 

bygden oberoende av om järnvägen stannar på pappret eller än värre kommer till utförande. 

Höghastighetsjärnvägen finns inte med och prioriterad i någon ansvarig myndighets plan, projektet 
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finns och är beräknad endast på powerpointnivå, att då hindra utvecklingen över stora områden i 

kommunen genom järnvägsreservatet i ÖP är oansvarigt.  

Föreningen återkommer med mer specifika invändningar, om utredningsarbetet fortskrider.  

Vi hemställer att föreslaget reservat för höghastighetsjärnväg borttages ur ÖP. 

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 

och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 

Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 

utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 

projektet för Skagerrakbanan. 

 

Bokenäsets framtid 
Sammanfattning: Bokenäsets framtid skriver i sitt yttrande att i förslaget till ny ÖP anger kommunen 

på sidan 44 under rubrik ”2.2.2.1 Orter” att man har modifierat Boverkets ÖP-modell för att anpassa 

den till kommunens egna förutsättningar och införa begreppet orter av lokal betydelse. Vidare anges 

att ”Orter av lokal betydelse” innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma. Definitionen innebär att den för Bokenäset mycket viktiga knutpunkten, 

Rotviksbro (alternativt området Havstensstrand som beskrivs i förslaget till ÖP) inte betecknas som en 

ort av lokal betydelse utan som ett bebyggelseområde på landsbygden. De anser vidare att 

Rotviksbro/Havstensstrand ska ha samma status som de orter som angivits som ”ort av lokal 

betydelse” Vid Rotviksbro finns en mängd verksamheter så som förskola, äldreboende, handel, 

restauranger, turism, föreningslokalen Jaktstugan samt växande bebyggelse som kontinuerligt har ökat 

under senaste decennierna.  

Huruvida den sammanhängande orten är byggd i form av ett rutnät eller är mer utspridd bör inte ha 

betydelse för ortens status i ÖP, huvudsaken är hur betydelsefull den är för de boende i området samt 

övriga medborgare i kommunen. Området kring Rotviksbro har utvecklats till en knutpunkt med ett 

växande serviceutbud som nyttjas av hela närområdet samt tillresande turister och dagsbesökare.  

För oss som bor och är verksamma på Bokenäset och har goda kontakter inom hela kommunen ser vi 

inte att området kring Rotviksbro är av mindre betydelse för kommundelen än exempelvis Lane 

Fagerhult och Lane Ryr Kyrkbyn. 

Svar: Rotviksbro pekas ut som lokal knutpunkt och det är inget i översiktsplanen som 

hindrar utveckling från att fortsätta ske i Rotviksbro och Havstenstrand.  

Dessutom så finns det en stark efterfrågan på bostäder och mark för företag på hela Bokenäset, en 

trend som ser ut att fortsätta. Detta påpekades av många personer redan i ÖP-dialogerna på Bokenäset 

och i Skredsvik år 2018, och i vårt första remissvar. En annan tydlig utveckling är att många tidigare 

sommarstugor övergår till att vara permanentboenden, vilket även det innebär ökade behov av 

kommunal service för alla åldrar på Bokenäset. 

Vi uppfattar det som att den nuvarande kategoriseringen leder till att Rotviksbro/ Havstensstrand inte 

får samma tyngd i den kommunala planeringen som de utpekade ”orterna av lokal betydelse” och att 

detta försämrar de framtida förutsättningarna för service och utveckling på Bokenäset som helhet. 

Svar: Översiktsplanen pekar ut en varsam utveckling på Bokenäset med tanke på områdets 

kulturhistoriska karaktär, det är dock ingenting i översiktsplanen som hindrar vidare 

utveckling av Bokenäset. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskningsutlåtande 

 

33 

 

Det är känt sedan länge att det finns problem med tillgång på vatten, fluorid i vattnet och 

saltvatteninträngning på vissa håll på Bokenäset. Detta hindrar dock inte allt fler att permanent och i 

form av sommarboende och turism att slå sig ner på Bokenäset. Det är helt enkelt här, nära havet, som 

folk vill bo. 

Det anses vidare att det kommunala VA-nätet behöver därför byggas ut och förgrenas framför allt 

västerut och mot Orust för att ge möjlighet för att öka kapaciteten och kunna förse fler områden med 

god kvalitet på dricksvatten. Kommunen är idag mycket restriktiv med bygglov på grund av 

dricksvattensituationen men folk slår sig ner här ändå i permanentade sommarstugor, Attefallshus och 

liknande. Kommunen måste här planera mer långsiktigt än hittills.  

Svar: Det finns i nuläget ingen plan på att bygga ut VA-nätet västerut, översiktsplanen får i 

dessa frågor hänvisa till kommunens VA-plan. 

För både Hogstorp och Lane Fagerhult anges det i ÖP:n att ortens kollektivtrafiksutbud ska värnas, 

medan det för Rotviksbro/Havstensstrand inte anges att kollektivtrafiksutbudet ska värnas. Vi anser att 

det är självklart att detta ska ske. För att få fungerande kollektivtrafik behöver även pendelparkeringar 

skapas på flera ställen längs väg 161. 

Svar: Kollektivtrafikutbudet för Rotviksbro/Havstensstrand omnämns i ställningstagandena 

som berör landsbygden. Pendelparkeringar är för detaljerat för en översiktsplan att 

föreslå. 

Länsväg 160 från Rotviksbro till Orust är starkt trafikerad och behöver lyftas som ett viktigt stråk. Väg 

160 tillsammans med väg 787 till Saltkällan är också viktiga som alternativvägar när delar av E6 

måste vara avstängd av olika anledningar, tillsammans med väg 161. 

Svar: Väg 160 läggs till som ett viktigt stråk. 

I ÖP kartan finns inte några planerade gång- eller cykelvägar på Bokenäset. 

Svar: Det finns i kartan en cykelled under utredning utpekad längs väg 161.  

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
Sammanfattning: Svenska kommuner har genom åren i modern tid drabbats av ett antal bränder i äldre 

kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse. De materiella skadorna har varierat men de 

kulturhistoriska förlusterna har varit betydande i många fall. Erfarenheterna visar, att bränder i äldre 

trähusbebyggelse innebär komplicerade insatser för räddningstjänsten då brandspridningsbilden är mer 

komplex och mer svårförutsägbar jämfört med modern bebyggelse. 

Avsaknad av brandtekniska avskiljningar, odokumenterade ombyggnationer i flera omgångar, äldre 

byggnadsmaterial och byggnadstekniker, komplexa användarstrukturer är några av anledningarna till 

att insatsen vid brand i byggnad för räddningstjänsten kompliceras. Personsäkerheten kan också 

äventyras i denna typ av miljöer på grund av oförutsägbara och i många fall mycket snabba 

brandförlopp. 

Räddningstjänsten förordar därför att kommunen i översiktsplanen belyser behovet av översyn av 

brandskyddet i kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt vikten av förbättrat brandskydd i dessa. 

Kommunen behöver i översiktsplanen beskriva och analysera risken för brand i dessa miljöer för att i 

ett senare skede arbeta vidare med åtgärder för att minska denna risk och underlätta räddningstjänstens 

insatsmöjligheter. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 
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Farlig verksamhet  

I förslaget till ny översiktsplan under punkten (2.1.2.4) Hantering släckvatten och miljökonsekvenser 

av räddningstjänstens verksamhet önskar räddningstjänsten att följande läggs till: 

• minska spridningen av farliga ämnen för att skydda människors hälsa och den biologiska 

mångfalden.  

• reducera risken för att olyckor med farliga ämnen inträffar genom ett kontinuerligt, 

förebyggande arbete. 

• upprätthålla förmågan att hantera olyckor med farliga ämnen och dess konsekvenser på ett 

säkert och effektivt sätt. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 

Under punkten 2.2.2.5 önskar räddningstjänsten att ordet farlig läggs till i meningen om industri enligt 

följande: De områden utpekade som utredningsområde för störande verksamhet och industri syftar på 

verksamheter som ej bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara 

farlig, störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. 

Svar: Översiktsplanen justeras med ordet farlig. 

Punkt 3.5.1 önskar räddningstjänsten kompletteras med följande: Inom kommunen finns cirka 20 

verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. 

Ungefär hälften av dessa omfattas även av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt lagen om 

skydd mot olyckor (2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (LSO). Farlig verksamhet enligt LSO 

innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och/eller miljö. 

Bland dessa ingår verksamheter som även omfattas av LBE (Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor) samt Sevesolagen (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor). 

Uddevalla kommun ska…  

• …vid planering i närheten av farlig verksamhet ska hänsyn tas till verksamhetens faror och risker 

samt vilka skador en inträffad olycka kan orsaka människa, miljö och omgivningen i övrigt. 

Svar: Texten justeras med LBE och att farlig verksamhet läggs till i texten. 

Räddningstjänstens bedömning är att översiktsplanen är bristfällig under avsnittet höjd beredskap, 

kris, eller annan sällanhändelse. Här vill räddningstjänsten framhålla vikten av att räddningstjänsten 

och Försvarsmakten har tillgång till alternativa transportvägar vid höjd beredskap. Detta bör dock även 

innefatta annan samhällsviktig verksamhet såsom akutsjukvård, polis, och aktörer som ansvarar för 

kritisk infrastruktur. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 

Gällande översvämning visar simuleringsresultat från Hajk kartstöd en överhängande risk för 

begränsningar i räddningstjänstens framkomlighet. Hajk kartstöd är en sammanställning av 

kartmaterialet till Uddevalla kommuns översiktsplan 2022. Exempelvis pekar kartstödet mot att delar 

av riksväg 44 översvämmas i händelse av ett 100-årsregn. Ett sådant läge skulle avsevärt försvåra 

framkomligheten för räddningstjänstens fordon vid insats. Detta gäller även för den nya 

brandstationens placering. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen, frågan hanteras i fortsatt planering. 
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Att endast använda 100-årsflöde anses vara kortsiktigt, särskilt med tanke på nuvarande klimattrender. 

Om samhällsviktiga, utryckande verksamheter (även andra såsom polis och akutsjukvård) redan under 

dessa flöden begränsas, likt nämnt ovan, är det av särskild vikt att analys görs utifrån värre scenarier. 

Räddningstjänsten är samstämmiga med Länsstyrelsen att Uddevalla kommun behöver planera för att 

kunna hantera flöden som är större än ett 100-årsflöde. 

Räddningstjänsten kan konstatera att Uddevalla historiskt har drabbats av ett flertal regnoväder som 

resulterat i omfattande skador och även betydande påverkan på operativ verksamhet. 

Svar: Översiktsplanen är uppdaterad enligt följande:  

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: Beräknad högsta nivå (BHN) för hav i 

enlighet med rekommendation i Boverkets tillsynsvägledning för översvämningsrisker. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Beräknat högsta flöde (BHF) för 

vattendrag i enlighet med rekommendation i Boverkets tillsynsvägledning för 

översvämningsrisker. 

 

Räddningstjänsten anser att kommunen ska verka för att stärka kommuninvånarnas psykiska hälsa. 

Varje år tar över 1500 människor sitt liv i Sverige, Uddevalla kommun ska aktivt arbeta för att 

förebygga suicid och vidta suicidpreventiva åtgärder i den fysiska planeringen och dess gestaltning. 

Detta behöver inarbetas i översiktsplanen.  

Svar: Planering av ett socialt hållbart samhälle förväntas leda till goda 

levnadsförhållanden och minska risken för suicid. Översiktsplanen innehåller 

ställningstagande kopplat till folkhälsa. Vidare arbete i dessa frågor görs utanför 

översiktsplanen. 

Räddningstjänstens bedömning är att kommunen ska verka för att minska tillgängligheten till metoder 

för suicid i den fysiska planeringen. Detta handlar bland annat om att vidta åtgärder med fysiska 

barriärer och därigenom minska möjligheter för hopp från hög höjd, minska tillgängligheten till 

spårområden, motorvägar och huvudleder.  

I den upprättade översiktsplanen är det ej omnämnt hur kommunen ska arbeta med suicidprevention i 

den fysiska miljön. Planen beskriver att kommunen ska ta hänsyn till trender, riktningar etc. som 

samhället står inför. 

Svar: Suicidprevention genomförs inom den löpande verksamhetsplaneringen för 

infrastruktur.  

Vi vet att den psykiska ohälsan i samhället ökar och behöver därför omnämnas i översiktsplanen. År 

2008 antog riksdagen ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Detta dokument är en 

vägledning för arbetet med suicidprevention. Den övergripande visionen i denna vägledning är att 

ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. 

Handlingsprogrammet innehåller nio strategiska punkter där en av punkterna är att minska 

tillgänglighet till medel och metoder för suicid. Där bedömer räddningstjänsten att kommunen kan 

verka för åtgärder redan i planprocessen och den fysiska miljön, vilket även anges i 

handlingsprogrammet där exempel på skyddsbarriär nämns.  

Forskning visar också att en ökad tillgång till dödliga metoder i samhället ökar antalet självmord. 

Denna forskning visar att det är än viktigare att säkra och trygga den fysiska miljön för att minska 

risken för självmord.  
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Utifrån angivet resonemang bedömer räddningstjänsten det motiverat att kommunen har en riktning i 

upprättad översiktsplan där man verkar för att minska tillgängligheten till metoder för suicid i den 

fysiska miljön. 

Svar: Översiktsplanen har ett brett perspektiv (8-80) i dessa frågor för att skapa socialt 

hållbara levnadsmiljöer. 

Kommunen måste ta hänsyn till nya hot i samhällets utveckling i sin planering av den fysiska miljön. 

Det är nödvändigt att kommunen aktivt, i sin utformning och gestaltning av den fysiska miljön, i så väl 

befintliga som nya miljöer, verkar för att minska möjligheten för personer att genomföra 

antagonistiska handlingar. Detta kan innebära att planering av områden där stora ansamlingar av 

personer kan förekomma görs med målsättning att minska möjligheten för personer att genomföra dåd 

såsom dödligt våld genom nyttjande av fordon. Exempel på förebyggande åtgärder för denna typ av 

händelser kan vara att skyddsbarriärer uppförs på strategiska platser i den fysiska miljön. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 

Strandskyddarna 
Sammanfattning: Strandskyddarna ser att i förslaget till ÖP nämns inte den restriktiva 

förbudslagstiftningen. Det borde framgå att det inte är tillåtet att bygga på områden där det är 

strandskydd enligt miljölagstiftningen (Miljöbalken). Istället diskuteras att skapa attraktiva boenden. 

En sådan diskussion är helt i motsats till rådande lagstiftning och kan ge felaktig information till 

exploatörer, fastighetsägare och lokala politiker.  

Svar: Översiktsplanen innehåller ett textstycke om enbart strandskydd och vikten av att 

bevara artrika stränder. Strandskyddet går även att tända som ett lager i kartan. 

Översiktsplanen är vägledande och vid fortsatt planering via detaljplaner och dylikt sker 

prövning enligt lagstiftning. 

Strandskyddarna konstaterar att miljömålen är sparsamt redovisade. Det kan vara allt ifrån att alla 

utsläpp till luft och vatten ska upphöra eller att återställa livet i fjordarna. Tyvärr saknas det i många 

stycken en beskrivning av olägenheternas kvantitet. Ännu mer saknas en beskrivning om hur och när 

åtgärder ska vidtas.  

Uddevalla kommun bör således beskriva i detalj hur man skall bli en miljövänlig kommun som 

uppfyller FN:s globala mål och Sveriges miljömål. 

Svar: Översiktsplanen innehåller de av regeringen bestämda miljömålen. Översiktsplanens 

alla ställningstaganden är även framtagna förvaltningsöverskridande för att fånga upp 

kompentens runt om i kommunens organisation. Det detaljerade arbete mot miljömålen 

redovisas inte i översiktsplanen.  

Bostäder, kontor och industriverksamhet bör planeras för nära noll energiförbrukning (<10 kWh/m2). 

Byggnader bör planeras genomgående med solceller på taken.  

Svar: För detaljerat för översiktsplanen.  

Betydligt fler cykelvägar bör byggas. Dessa bör utformas för snabb kommunikation. Det är således av 

stor betydelse att kommunen prioriterar utbyggnaden av cykelbanor. 

Svar: Kommunen prioriterar utbyggnad av cykelbanor. Synpunkten leder inte till någon 

ändring i översiktsplanen. 
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Vägtrafik kan störa väldigt många människor. Enligt studier kan 15-20 % av befolkningen vara 

drabbad. Speciellt då bostäder är belägna intill starkt trafikerade huvudleder. ÖP:n har inte närmare 

gått in på hur buller kan minska. 

Svar: Buller studeras i fortsatt planering. Synpunkten leder inte till någon ändring i 

översiktsplanen. 

Uddevalla kommun har redovisat ett förslag till ÖP som går långt utöver plan- och bygglagens 

möjligheter att påverka. Med en så bred ingång i översiktsplanen så kommer lagens syften att 

förminskas och planens inriktning att bli svårtolkad.  

Svar: Översiktsplanen innehåller de delar som en översiktsplan ska innehålla enligt PBL, 

sedan är Uddevalla kommuns översiktsplan berikad med ett socialt perspektiv, vilket inte 

borde ses som en försämring. 

 

ALLMÄNHETEN 

Skagerrakbanan (13 yttranden)  
13 yttranden med totalt ca 130 namnunderskrifter. Budskapet i deras yttranden är att de emotsätter sig 

den utmarkerade tänkta dragningen av höghastighetsbanan och kräver att den snarast tas bort från 

översiktsplanen. 

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 

och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 

Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 

utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 

projektet för Skagerrakbanan. 

Inom vår fastighet har vi hundraåriga ekskogar som vi skött i flera generationer med höga naturvärden 

som resultat. Den föreslagna korridoren för den nya höghastighetsjärnvägen går genom just en av 

dessa hundraåriga ekskogar som i översiktsplanen klassas som område av riksintresse för naturvård. 

Inte nog med detta. Järnvägen går sen vidare in i Bratteforsåns naturreservat som dessutom är ett 

Natura 2000-område. Även om dessa två områden ligger inom den fördjupade översiktsplanen för 

Ljungskile som inte ingår i den översiktsplan som nu är ute för samråd är det första gången vi ser detta 

förslag i kommunens planeringsunderlag och vi vill framföra våra synpunkter. Ur bullersynpunkt 

tycks det också som en dålig idé att lägga järnvägen längs E6 där buller redan är ett omfattande 

problem för de boende i närområdet. 

Svar: Ovanstående yttrande besvarades i Samrådsredogörelsen med 

”Höghastighetsjärnvägen är under utredning”.  

Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- och 

vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. Banan 

beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 

utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 

projektet för Skagerrakbanan. 

Bygga ut befintlig järnväg, Bohusbanan känns klokare.  

Svar: Kommunen har ej mandat i fråga om framtida dragning av Bohusbanan. 

Jordbruksmark (1 yttrande) 
Det föreslås byggnation på ett område i Kristevik som är jordbruksmark. 

Svar: Vi justerar detta i översiktsplanen så att jordbruksmarken inte tas i anspråk. 
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Skogsmark (1 yttrande) 
Även skogsbruk är en areell näring. I kartan över mark- och vattenanvändning finns inte någon areell 

näring noterad på vår fastighet, eller grannfastigheterna, med undantag för några få hektar åkermark. 

Produktiv skogsmark har i stället klassificeras som ”landsbygd” Vårt intryck är att man från 

kommunens håll borde informera sig bättre om det aktiva skogsbruket inom kommunen, speciellt om 

man vill ha framgång i det mål man formulerat kring skogsbruksmark. 

När det gäller areella näringar och kommunens mål för dessa återfinner vi följande mål ”I Uddevalla 

kommun ska... skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk.”  

Om man då inte har identifierat skogsmark i översiktsplanen tror vi att det är svårt för tjänstemän och 

beslutsfattare att ta hänsyn till detta mål när man fattar beslut om exploatering av mark.  

I det nya förslaget till översiktsplanen har man stick i stäv med detta mål föreslagit att avsätta mark för 

industriområde på produktiv skogsmark.  

Vi motsätter oss att avsätta produktiv skogsmark till industrimark på vår fastighet. Vi tycker på samma 

sätt att det är olämpligt att förlägga en eventuell höghastighetsjärnväg över produktiv skogsmark. 

Svar: Skogsbruksmarken är inte inventerad i arbetet med översiktsplanen. 

Skogsbruksmarken har dock i översiktsplanen skydd i form av att det är en areella näring 

och hänsyn kommer behöva tas i den fortsatta planeringen utifrån översiktsplanens 

ställningstaganden. Skogsbruksmarken har även skydd av Skogsbrukslagen.  

Ammenäs (1 yttrande) 
Vägsituationen behöver tas med i planeringen vid utveckling av Ammenäs.  

Röd-Ammenäs vägsamfällighet anser att väg 679 också måste tas fram och pekas ut som funktionell, 

prioriterad, regional och viktig väg för godstransport, dagliga personresor och långväga personresor. 

Svar: Nya projekt längs väg 679 prövas utifrån flera olika kriterier, där 

trafikförutsättningarna utgör en av dessa. För redan planerad byggnation bedöms det 

finnas förutsättning för genomförande. Trafikverket pekar ut funktionellt prioriterade 

vägar inom regionen. 

Kristevik (5 yttranden) 
Nuvarande infrastruktur behöver ses över innan utbyggnad kan ske. GC vägar mot Rotviksbro och 

Orust även ombyggnad av korsning till norra infarten Hafsten behöver ske innan översiktsplanen kan 

realiseras. 

Svar: Trafiksäkerhetsfrågor och utveckling av GC vägar sker i dialog med Västra 

Götalandsregionen och Trafikverket. Arbete med förändring av trafikmiljön på nämnda 

platser pågår. Översiktsplanens utpekade utvecklingsområden kvarstår som en möjlighet 

att på sikt tillskapa ytterligare bostäder. 
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Vi motsätter oss förslaget på det markerade ”Utredningsområde för ytterligare sammanhängande 

bebyggelse” som är markerat vid Brandås Högås. Området mellan Högås kyrka och Hälle-Kärr är 

värdefull kulturmiljö. Det är ett fantastiskt naturskönt område som bör bevaras. Området pekas ut som 

nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap samt ängs- och hagmarker. Den sammanhängande 

bebyggelsen som föreslås utredas vid Brandås, Högås , skulle enligt oss, påverka detta.  

Svar: Översiktsplanen redovisar områden som är utpekade som värdefulla natur- och 

kulturmiljöer. Planens utvecklingsområden är planerade med hänsyn till dessa. Vid 

detaljplanering studeras miljön och förutsättningarna för bebyggelse än noggrannare.  

Yttranden som motsätter sig ytterligare byggnation på grund av olika naturvärden och en önskan om 

att vilja bevara friheten på landet. 

Svar: Det finns flera perspektiv att ta hänsyn till vid utveckling av ny bebyggelse. En 

hållbar utveckling måste ta hänsyn till såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga 

perspektiv. Detta innebär att exploatering i första hand sker inom kommunens tätorter men 

i vissa fall även på landsbygd där det kan finnas förutsättningar. All utveckling påverkar i 

viss mån det som redan finns. 

Bergtäkt (1 yttrande) 
Eftersom regeringen diskuterar kommuners vara gällande veto behöver ÖP framgent vara tydliga med 

var man ” inte” vill ha bergtäkter. 

Svar: Det finns inte kommunalt veto i bergtäktsärenden, kommunen är remissinstans i 

tillståndsprövningar om bergtäkt som Länsstyrelsen gör. 

I dagsläget har vi ett hot om en bergtäkt i vårt närområde dvs. 500-700m från villaområdet och räknar 

man respektavståndet 1000m är det över 100 fastigheter som skulle bli berörda. Även här är 

incitamenten för våra fastighetsvärden men framförallt om vi blir sjuka och måste flytta mycket dåliga. 

Att återställa området går inte. Att göra industrimark går inte heller då detta kräver respektavstånd 

vilket inte finns. Som kommun och måna om sina kommuninnevånare borde man även här tydliggöra 

sin ståndpunkt att Nordbergen inte är lämpligt som bergtäktområde då 1000m respektavstånd skulle 

omöjliggöra även en sådan här satsning och att detta klargörs i ÖP. 

Svar: Vid prövning om en bergtäkts lokalisering är det Länsstyrelsen som gör den 

bedömningen i en tillståndsprövning. I dessa ärenden är kommunen remissinstans, men har 

inget veto. Avståndet till bostäder för en bergtäkt styrs inte av något generellt fastställt 

avstånd, utan prövas i det enskilda fallet, men kring 500 meter eller mer är inte ovanligt. 

Vindkraft (2 yttranden) 
Jag förespråkar att Nordbergen klassas som icke lämpligt för vindkraft då ev. framtida respektavstånd 

omöjliggör sådan etablering och att detta ”tydligt” framgår i ÖP. Eftersom regeringen diskuterar 

kommuners vara gällande veto behöver ÖP framgent vara tydliga med var man ” inte” vill ha 

vindkraft. 

Svar: Nordbergen är inte utpekat som riksintresse för vindkraft. Vår vindbruksplan stödjer 

inte vindkraft på Nordbergen.  

Positiv till vindbruk.  

Svar: Noterat. 
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Pågående detaljplaner (1 yttrande) 
Formuleringar i ny översiktsplan ska inte strida mot samhällsplaneringsutskottets och 

kommunstyrelsens beslut 2020, eller på något sätt ändra eller försvåra förutsättningarna för redan 

pågående detaljplaneprocess. 

Svar: Översiktsplanens kartlager uppdateras för att stämma med pågående detaljplaner. 

Förhandsbesked (1 yttrande) 
Ett yttrande har inkommit om ett förhandsbesked för bostäder vid Forshälla, de vill att översiktsplanen 

ska förtydligas gällande detta. 

Svar: Fram till dess att ÖP 2022 är antagen gäller översiktsplanen från 2010, huruvida ett 

förhandsbesked prövas enligt gällande rutiner för denna typ av ärende och hanteras inte i 

översiktsplanen.  

Övriga (1 yttrande) 
Synpunkter på hur centralorten bör utvecklas.  

Svar: Merparten av synpunkterna berör den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla och 

får hanteras där. 
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