
1 

ANTAGANDEHANDLING 
 
Detaljplan för industriområde på 

Fröland, Uddevalla kommun  

Samrådsredogörelse 

Samrådshandlingen är upprättad av Norconsult  den 8 januari 2009. 
Samrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 6 oktober 2009. 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd under tiden 17 februari till 17 april 2009 till 
berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt statliga regionala och kommunala in-
stanser m fl enligt sändlista. Planförslaget har samtidigt funnits tillgängligt i Miljö och Stads-
byggnads foajé, på Medborgarkontoret i Rådhuset, på Stadsbiblioteket samt på kommunens 
hemsida på Internet. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 

1. Länsstyrelsen, 2009-04-30 
a) Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL att frågor 
som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredställande sätt för att ett antagande inte 
ska prövas av Länsstyrelsen. Nödvändiga stabilitetsutredningar måste utföras och redovisas. 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras.   
 

b) Länsstyrelsen upplyser om att riksintresseområdena intill planen, yrkesfisket, natur- och 
kulturvärden, farled till hamnen samt delar av Byfjorden för ankring behöver redovisas i 
planhandlingarna.  
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras. 
 

c) Länsstyrelsen bedömer att det inte finns något att påpeka ur kulturmiljösynpunkt men att 
kvarvarande fornlämning, delvis i planområdets östra del, ska redovisas i plankartan för att 
minimera ytterligare skada. 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras. 
 

I länsstyrelsens yttrande hänvisas också till synpunkter från Uddevalla Hamnterminal AB, 
Banverket samt Sjöfartsverket. Dessa synpunkter redovisas och kommenteras nedan under re-
spektive remissinstans. 
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2. Banverket, 2009-04-23 

a) Banverket rekommenderar Uddevalla kommun att redan nu utföra en djupare analys av 
genomförbarheten av hela industrispåret. Val av anslutningspunkt, marknadssituation och 
kapacitetsbehov kan påverka utförandet och utrymmesbehoven inom planområdet. 
Kommentar: Den fördjupade översiktsplanen för Staden (1996) anger två alternativa sträck-
ningar för ett järnvägsspår, varav en redovisas i detaljplanen. (Innebär för övrigt ingen föränd-
ring jämfört med gällande detaljplan.) Valt alternativ anses i sin förlängning kunna ansluta till 
både Bohusbanan samt Hamnbanan, varför frågan inte behöver avgöras i samband med de-
taljplanearbetet. Lämpligt tillfälle för ett avgörande beslut om industrispårets fortsatta sträck-
ning bedöms vara i arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för staden, där anknytningen 
kan analyseras mot en helhetsbild. 
 

b) Banverket förordar ett byggnadsfritt område utmed industriområdet, 30 meter från spår-
mitt, uppställningsplatser för fordon får vara 15 meter, samt körytor får vara 9 meter från 
spårmitt. 
Kommentar: Detaljplaneförslaget anger ett 30 meters byggnadsfritt område från reservat för 
industrispår. Detaljplanen kompletteras med planbestämmelse om minsta avstånd för köryta 
respektive uppställningsplatser. 
 

c) Planbestämmelsen INDUSTRISPÅR är enligt Banverkets bedömning inte tillräckligt tydlig. 
Banverket rekommenderar att detaljplanen bestämmer korsningspunkter för gatutrafik och att 
genomförandebeskrivningen talar om vem som ska anlägga och bekosta plankorsningar på 
industrispåret. 
Kommentar: Planbestämmelsen Industrispår på allmän platsmark ändras till T – järnvägsre-
servat på kvartersmark. Det är möjligt att nå hamnområdet väster om planområdet utan att 
korsa industrispåret. Det är dock sannolikt att fler korsningar behövs, men eftersom det inte är 
lämpligt att fastställa var kvarterens gator kommer att placeras är det inte heller aktuellt att 
fastställa plankorsningars läge och standard. Vid behov får frågan därför regleras i ett avtal.   
 

3. Sjöfartsverket, 2009-03-31 

Sjöfartsverket upplyser om att vid planering av fasta belysningspunkter ska hänsyn tas så att 
dessa ej bländar sjöfarande eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för 
sjöfartens navigation. För eventuella förändringar av utmärkning för sjöfarten ska tillstånd 
sökas hos Transportstyrelsen. Alla förändringar av strandlinje eller bottentopografi ska efter 
genomförande mätas och geodetiskt bestämmas samt rapporteras till Sjöfartsverket. I övrigt 
har Sjöfartsverket inget att erinra. 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt ovan. 

 

4. Vägverket, 2009-04-14 

Ingen erinran. 
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5. Statens geotekniska institut, 2009-04-15 

SGI anser att tidigare utredningar inte utgör tillräckligt geotekniskt underlag för planförsla-
get. SGI rekommenderar att en särskild geoteknisk PM kopplad till det aktuella planförslaget 
tas fram till utställningen för att klarlägga eventuella stabilitetsproblem samt verifiering av 
tidigare förstärkningsåtgärder. 
Kommentar: Ska beaktas. Enligt uppgift från planförfattaren har en kompletterande geotek-
nisk undersökning utförts och tidigare förstärkningsåtgärder verifierats. Området bedöms ha 
goda geotekniska förutsättningar för planens intentioner, enligt planförfattaren. Totalstabilte-
ten inom planområdet och närliggande kustområde bedöms också vara betryggande. Dock in-
förs planbestämmelse för ett mindre område inom 1973 års skredområde som begränsar mar-
kens belastning till högst 30 kPa. 
 

6. Bohuslän museum, 2009-04-15 

Bedömer att förslaget inte påverkar röset Herrestad 3:5 söder om planområdet och att ytter-
liggare antikvariska åtgärder inte är nödvändiga. Har därför inget att erinra mot förslaget. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras.  

 

7. Uddevalla Hamnterminal AB och Hamnmyndigheten, 2009-04-09 

a) Bolaget ser positivt på ett framtida industriområde på Fröland. Planförslaget stämmer 
överens med hamnens långsiktiga framtidsplaner. Bolaget vill dock uppmärksamma att det 
finns ytterliggare riksintressen i närheten av planområdet: Hamnen, farled in till hamnen 
samt delar av Byfjorden för ankring. Dessutom påpekas att det är viktigt att stabilitetsförhål-
landena är erforderliga för industri- och hamnverksamhet. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras angående riksintressen för Sjöfart. Stabilitets-
förhållanden klarläggs i kompletterande geoteknisk undersökning. 
 

b) Ett reservat för industrispår måste göras i planområdet, längs med den föreslagna till-
fartsvägen. Bolaget anser också att en ny avfart för industrispår till Fröland behövs för att i 
framtiden kunna frigöra Badö för andra ändamål.      
Kommentar: Det här planförslaget innebär att del av underliggande detaljplan bearbetas. Fö-
reslaget läge för industrispåret är identiskt med redovisningen i nu gällande detaljplan. (Den 
gällande detaljplanen berör ett större område där en längre sträcka av industrispåret ingår.) En 
mer översiktlig studie av industrispåret från hamnen bör utföras i kommande bearbetning av 
översiktsplanen för Staden, se även kommentar till Banverkets yttrande. Synpunkten om indu-
strispår i detaljplanen kan inte tillgodoses helt i detaljplaneförslaget. 
  

8. Skanova, 2009-03-03 

Ingen erinran. 
 

9. Vattenfall Eldistribution, 2009-04-01 

Ingen erinran. 
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10. Polismyndigheten, 2009-02-23 

Ingen erinran. 
 

11. Västtrafik, 2009-04-15 

Har inga synpunkter. 
 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

12. Kommunledningskontoret, 2009-04-16 

Ingen erinran. 

 

13. Tekniska nämnden, 2009-04-16, § 56 

Tillstyrker fortsatt planarbete. 
 

14. Miljöavdelningen, 2009-04-07 

Problem med damm behandlas inte i planbeskrivningen. Risk kan således finnas för överskri-
dande av miljökvalitetsnormen för partiklar och bör därför utredas i samband med tillstånds-
prövningen. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras angående risk för damm. I genomförandebe-
skrivningen noteras att frågan ska utredas i samband med tillståndsprövningen.  
 

15. Kultur- och fritidsnämnden, 2009-04-16, § 44 

Kultur- och fritidsnämnden godtar föreslagen detaljplan med följande tillägg: Med hänsyn till 
landskapsbilden är det angeläget att återställandet sker på det snabbaste och bästa sättet. 
Kommentar: Planbeskrivningen anger hur landskapsbilden ska återställas och genomföran-
debeskrivningen anger att exploatören ansvarar för detta enligt täkttillstånd.   

 

16. Räddningstjänsten, 2009-04-03 

Ingen erinran. 
 

17. Uddevalla Energi AB, 2009-03-31 

Ingen erinran. 
 

18. Lantmäterimyndigheten, 2009-04-16 

Lantmäterimyndigheten noterar att fastighetsredovisningen inte är komplett. Grundkartan ska 
kompletteras med uppgifter om kvalité, aktualitet och teckenförklaring samt vem som upprät-
tat kartan. Fröland 3:27 är delvis lokaliserad inom planområdet. 
Kommentar: Synpunkterna ska tillgodoses i utställningshandlingen. 
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SAKÄGARE 

19. Johansson & Söner AB, Fröland 3:27, 2009-04-23 

a) Det bör tas hänsyn till övergången på höjdnivån från tomtgränsen för Fröland 3:27 till 
grönområdet på ett naturligt sätt. 
Kommentar: Det är naturligtvis en tolkningsfråga vad som menas med att ta hänsyn till 
övergången mellan tomt och grönområde på ett naturligt sätt, men i planbeskrivningen finns 
illustrerat hur höjder hanteras mellan fastighetsgräns och naturområde. 
 

b) Då sprängningar kommer ske nära anläggningen måste de utföras på ett betryggande sätt 
så att inte personal, fastigheter eller övrigt kommer till skada. Verksamheten på Uddevalla 
lagerhotell AB får inte påverkas.  
Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivningarna förtydligas angående täktverksamhe-
tens påverkan på angränsande fastigheter. 
 

ÖVRIGT 
I ett separat samråd har länsstyrelsen konstaterat, samrådsyttrande 2009-01-26, att någon ny 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Kommunen gör tolkningen att ett genom-
förande av planen inte kan anses innebära en betydande miljöpåverkan.  
 

SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSETTS 
Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen att det kan tolkas som att nedanstående sakägare 
har haft synpunkter under samrådsskedet som inte har kunnat tillgodoses fullt ut: 
- Johansson & Söner AB (Fröland 3:27). 
Sakägaren kommer att få en s k ”överklagandeanvisning” enligt PBL 5:30 om detaljplanen 
kommer att antas utan att synpunkterna tillgodosetts. 

 
SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Planförslaget föreslås bli ändrat och kompletterat i enlighet med vad som framgår av kom-
mentarer mm ovan och att det därefter ställs ut för granskning enligt PBL 5:23. 
 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
Stadsbyggnadschef planchef 
 

 

 


