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ANTAGANDEHANDLING 
 

Detaljplan för industriområde på 

Fröland, Uddevalla kommun  

Utlåtande efter utställning och underrättelse 

Utställningshandlingen är upprättad av Norconsult den 21 december 2009, och därefter revi-
derad 17 augusti 2010 och benämnd underrättelsehandling. Utlåtandet är upprättat av Miljö 
och Stadsbyggnad den 5 oktober 2010. 
 

HANDLÄGGNING AV UTSTÄLLNING OCH UNDERRÄTTELSE 
Detaljplanen har varit utställd under tiden 9 februari till 8 mars 2010. Handlingarna har varit 
utställda i Stadshuset, på Medborgarkontoret i Rådhuset, på Stadsbiblioteket samt på kommu-
nens hemsida, www.uddevalla.se. En kungörelse om utställningen har varit införd i tidningen 
Bohusläningen den 9 februari 2010. Kungörelsen skickades den 8 februari 2010 till sakägarna 
enligt fastighetsförteckningen. Planhandlingar skickades den 8 februari 2010 till länsstyrelsen 
m fl instanser. 
 

Efter utställning har planen reviderats efter synpunkter från länsstyrelsen och SGI och sam-
manställts i en underrättelsehandling. Handlingar har sänts till Länsstyrelsen och SGI för syn-
punkter under tiden 26 augusti till 10 september 2010.   
 

Inkomna yttranden från både detaljplanens utställnings- och underrättelseskede sammanfattas 
och kommenteras nedan. I de fall där flera yttranden inkommit från samma instans samman-
fattas det senaste yttrandet först.  
 

Tidigare inkomna synpunkter på planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse, daterad 
den 6 oktober 2009. 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 

CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 

1. Länsstyrelsen, 2010-09-08  
a) Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu kän-
da förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas om den antas. 
Kommentar: Noteras.   
 

b) Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 
att mellankommunal samordning blir olämplig eller att miljökvalitetsnormer enligt miljöbal-
ken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet.   
Kommentar: Noteras. 
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c) Länsstyrelsen påpekar att SGI uppmärksammar kommunen på behovet av förbättrad stabi-
litet i området närmast fjorden. Kommunen bör samråda med verksamhetsutövaren beträf-
fande förstärkningsåtgärder/restrektioner inom de delar där människor vistas. 
Kommentar: Synpunkten har vidarebefordrats till tekniska kontoret som representerar kom-
munen. 
 

2010-04-30 
d) 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 geotekniska utredningar behöver kompletteras. 
Nödvändiga åtgärder eller restriktioner ska regleras i detaljplan. 
Kommentar: Beaktas. Kompletterande geotekniska utredningar har utförts och nödvändiga 
åtgärder har reglerats i detaljplan, se underrättelsehandlingen. 
 

e) Länsstyrelsen anser att en mer översiktlig studie av industrispåret från hamnen bör utföras 
i kommande översiktsplan. Det är viktigt att kommunen beaktar synpunkter från Uddevalla 
Hamn och Trafikverket.  
Kommentar: Noteras. 
 

2. Statens geotekniska institut, 2010-08-27  

SGI finner att planområdets geotekniska förutsättningar har klarlagts på ett för planskedet 
tillfredställande sätt och har därför inga invändningar mot förslaget. Dock vill SGI uppmärk-
samma kommunen på behovet av förbättrad stabilitet i området närmast fjorden. Kommunen 
bör samråda med verksamhetsutövaren beträffande förstärkningsåtgärder/restrektioner inom 
de delar där människor vistas. SGI har inte granskat frågeställningar kring markmiljö och 
markradon. 
Kommentar: Noteras. Se även kommentar till punkt 1c ovan. 
 

2010-03-01 och 2010-03-15 

SGI bedömer att den geotekniska utredningen behöver kompletteras med relationshandlingar 
och fältundersökningar. Nödvändiga geotekniska åtgärder/restriktioner behöver säkerställas i 
detaljplanen. 
Kommentar: Beaktas. Fältundersökningar har utförts och planhandlingar har kompletterats 
enligt SGI:s anvisningar, se underrättelsehandlingen. 
 

3. Uddevalla Hamnterminal AB och Hamnmyndigheten, 2010-03-08 

a) Bolaget ser positivt på ett framtida industriområde på Fröland. Planförslaget stämmer 
överens med hamnens långsiktiga framtidsplaner. Bolaget anser dock att det är förkastligt att 
1973 års skredområde inte kan nyttjas som framtida industri- eller hamnverksamhet på grund 
av att det endast tål låg markbelastning och har skredrisk. 
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Kommentar: Kompletterande geoteknisk utredning visar att restriktioner av markens belast-
ning inom planområdet inte är nödvändig för detaljplanens medgivna verksamheter. Någon 
skredrisk föreligger inte heller. Jmf SGI:s yttrande, daterat 2010-08-27. 
 

b) Ett reservat för industrispår bör göras i planområdet, längs med den föreslagna tillfarts-
vägen. Bolaget anser också att en ny avfart för industrispår till Fröland behövs för att i fram-
tiden kunna frigöra Badö för andra ändamål.      
Kommentar: Den här detaljplanen 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.  
 

SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSETTS 
Det bedöms inte finnas inte några kvarstående erinringar från sakägare från utställningsske-
det. Däremot görs bedömningen att det finns synpunkter från sakägare från samrådsskedet 
som inte kunnat tillgodoses fullt ut: 

- Johansson & Söner AB (Fröland 3:27). 
 

UNDERRÄTTELSE EFTER DETALJPLANENS ANTAGANDE 
Den sakägare som redovisas under rubriken ovan ska få s k överklagandehänvisning om de-
taljplanen antas på det sätt som förvaltningen föreslår. Länsstyrelsen kommer att få en begä-
ran om prövning enligt PBL 12:1 
  

SAMMANFATTNING  
Det utställda planförslaget har ändrats i enlighet med synpunkter från länsstyrelsen och SGI. 
De har därefter fått ta del av det reviderade förslaget i form av en underrättelse, se ovan. För-
valtningen föreslår att miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet och den ut-
ställda och därefter reviderade detaljplanen och därefter antar detaljplanen i kommunfullmäk-
tiges ställe.  
 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Hans Johansson 
t f förvaltningschef 
 

 

 


