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UDDEVALLA KOMMUN 
           MILJÖ OCH  
           STADSBYGGNAD 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande 
 
Detaljplan för del av 

Grytingen 1:12 - Uddevalla kommun 
 
Detaljplanen har upprättats av Ditrix AB den 1 juli 2010. 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad den 12 januari 
2011. 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET  
Samrådshandlingen har varit utsänd på samråd under tiden 27 juli 2010 — 23 
september 2010 till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt myn-
digheter och kommunala instanser m fl enligt sändlista. Handlingarna fanns även 
tillgängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, stadsbiblioteket stadshuset samt 
på kommunens hemsida www.uddevalla.se. Innan detta planförslag upprättades 
har ett programsamråd skett. Se särskild redogörelse, daterad den 9 mars 2010. 
 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER samt 
MILJÖ och STADSBYGGNADS KOMMENTARER  

1. Länsstyrelsen, 21 september 2010 
A. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kom-
mer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvali-
tetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap miljöbal-
ken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till boendes och övrigas säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL 
och nu kända förhållanden, att frågor som berör hälsa / trafikbuller behöver lö-
sas på ett tillfredsställande, se punkt B nedan. 
 
B. Trafikbuller 

Bullerberäkning har gjorts, men den har utgått från för låga värden. Länsstyrel-
sen hänvisar till Trafikverkets yttrande där trafikmängden för väg 832 uppgår till 
ca 1000 fordon per årsmedeldygn, exklusive den trafik Grytingen 1:12 och 1:2 
kommer att generera. Trafikverket räknar med att trafiken på E6 ökar till ca 
26.000 fordon per årsmedeldygn när de planerade exploateringarna vid Torp fär-
digställts. För att kunna säkerställa att riktvärdena klaras, behöver en ny buller-
beräkning som tar hänsyn till de nya uppgifterna genomföras.  
Kommentar:  Bullerutredningen ska uppdateras med nya värden. 
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C. Områdets lokalisering 

Det planerade bostadsområdet är perifert beläget Det finns en uppenbar risk att 
utbyggnaden kommer att leda till ett ökat bilberoende. Efterlyser att kommunen 
tar ett tydligt helhetsgrepp kring utbyggnaden. 
Kommentar:  Kommunen vidhåller att den totala utbyggnaden av Smedseröd 
ger förutsättning för en större turtäthet på befintliga busslinjer och därmed ett 
större framtida kollektivtrafikutnyttjande. 
 
D. Geoteknik 

Konstaterar att planbeskrivningen redovisar normalradonmark och att all bygg-
nation därför ska radonskyddas. Plankartan bör säkerställa detta. 
Kommentar:  Plankartan ska kompletteras. 
 

2. Statens Geotekniska Institut, SGI, 20 augusti 20 10 
SGI finner att planområdets geotekniska förutsättningar redovisats på ett till-
fredsställande sätt och har inga invändningar. Förutsätter att den lokala stabilite-
ten vid eventuella uppfyllnader vid befintligt dike säkerställs i byggskedet. SGI 
har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inkl markradon. 
Kommentar:  Se punkt 1D ovan. 
 

3. Trafikverket, 13 september 2010 
A .  Tillgänglighet 

Trafikverket framhåller vikten av att området utformas så att tillgängligheten för 
funktionshindrade tillgodoses på cykel-, gång- och bilvägar och kollektivtrafikens 
hållplatser. 
Kommentar: Hänsyn kommer att tas till tillgängligheten av vägar inom plan-
området i det fortsatta planarbetet. Utformningen av kollektivttrafikens hållplat-
ser berör dock inte direkt detta arbete.  
 
B.   Samspelet bebyggelseplanering och infrastrukturplanering 

Vidhåller sin ståndpunkt att stor risk föreligger för ett ökat bilberoende på 
grund av områdets lokalisering och tillgången till kollektivtrafik. För att möj-
liggöra ett ökat kollektivtrafiksresande är kopplingen gång- och cykelvägar, 
hållplatser och knutpunkter för kollektivtrafik och andra målpunkter mycket vik-
tig. Även hållplatsernas attraktivitet är betydelsefull. 
Kommentar:  Se punkt 1C och 3A ovan. 
 
C.   Buller och vibrationer 

Planhandlingen anger att bullernivåerna ligger precis under gällande riktvär-
den. Anser att en ny bullerberäkning ska genomföras och som tar hänsyn till de 
nya uppgifterna om trafikmängderna på väg 832 och E6. Ser fram mot fortsatt 
deltagande i planprocessen.  
Kommentar:  Se punkt 1B ovan. 
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4. Vattenfall, 10 september 2010 
Den befintliga 0,4 kV kabeln som korsar området kommer att ersättas med kablar 
i den planerade lokalgatan. Anser därför att det inte behövs något  u-område.  
Kommentar:  Plankartan kommer att ses över. Planerat u-område tar dock även 
hänsyn till bl a VA-ledningar . 
 

5. Västtrafik, 22 september 2010 
Inga synpunkter. 
 

6.  Tekniska nämnden, 30 september 2010 
Tillstyrker fortsatt planarbete med beaktande av nedanstående synpunkter: 
A. Kommunen ska inte ha ansvar för dagvattenhanteringen inom planområdet. 
Samtliga bostadsområden, bebyggda och planerade, avvattnas till samma vatten-
system. Det finns brister med hur det fungerar idag och risken för skador är stor. 
Exploatören ska utföra dagvattenutredning som klarlägger hur ledningssträck-
ning och dagvattenhantering ska ske så att omgivningen inte påverkas negativt.  
Kommentar:  Inför fortsatt planarbete ska en dagvattenutredning redovisas. 
 
B. Behov av gång- och cykelväg längs Smedsrödsvägen bör utredas av exploatö-
ren.   
Kommentar:  Behovet ska utredas av exploatören innan utställningshandlingar 
färdigställs. 
 
C. Kostnadsansvar för dagvattenanläggningar och gatu- och va-byggnation mm 
ska regleras i ett exploateringsavtal som upprättas mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Avtalet ska vara godkänt av tekniska nämnden innan detaljplanen an-
tas. 
Kommentar:  Exploateringsavtal ska upprättas och detaljplanen kommer inte att 
antas förrän tekniska nämnden godkänt exploateringsavtalet. 
 

7.  Kultur- och fritidsnämnden, 20 oktober 2010 
Godtar förslaget utan invändningar. 
 

8.  Barn- och utbildningsnämnden, 23 september 2010  
Beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse, se nedan, med uppmaning 
att beakta de synpunkter som framförs: 
Idag finns en förskola i Hogstorp med två förskoleavdelningar som betjänar 
Hogstorps samhälle med närområde. En viss utbyggnad av bostäder och ett even-
tuellt generationsskifte i Hogstorp förväntas långsiktigt fylla dessa platser. Söder 
om planområdet finns förskolor i Herrestad och på Norgården / Misteröd. I och 
med Smedsesröds utbyggnad har behov av ytterligare förskoleplatser diskuterats. 
Behovet har ökat sedan Skredviks förskola avvecklats och en större utbyggnad av 
Torps handelsområde diskuterats.  
I nuvarande investeringsplan, som sträcker sig till 2018, finns dock inte någon 
förskolebyggnad på Grytingen eller Smedseröd upptagen, utan förvaltningen av-
vaktar behovet av barnomsorg inom området. 
I det fortsatta planarbetet bör förskoleplacering fortsatt granskas med tanke på 
närhet till såväl nya E6 som väg 832 med tanke på farligt gods, buller och trafik-
säker lämning och hämtning av barn.  
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Kommentar:  I programskedet presenterades två alternativ; förskola och villa-
tomter eller endast villatomter. Planen har sedan gått vidare med alternativet 
endast villatomter. I det fortsatta planarbetet kommer kontakt tas med Barn och 
utbildning angående behov av förskola uppger planförfattaren . 
 

9.  Socialtjänsten, 11 augusti 2010 
Ingen erinran. 
 

10.  Lantmäterimyndigheten, inkom 21 september 2010  
Tidigare framförda synpunkter har arbetats in i handlingarna. Det som eventuellt 
kan kompletteras är möjligheten att bilda en marksamfällighet för bostadsfastig-
heterna för naturmarken, dvs att föreslagen samfällighetsförening även blir ägare 
av marken som de kommer att förvalta.  
Kommentar:  Beskrivningen ska kompletteras. 
 
11. Miljöavdelningen, Miljö och Stadsbyggnad, 24 se ptember 2010 
A. Enligt riktlinjerna för dagvattenhantering i Uddevalla kommun ska dagvat-
tenhanteringen vara väl utredd i planeringsskedet. Hanteringen ska sträva mot 
lokalt omhändertagande. Vidare ska utjämning och rening ske främst genom 
öppna dagvattensystem. Dagvattnet leds så småningom till Kärraån som hyser 
relativt höga naturvärden. Förslaget redogör inte för förebyggande åtgärder för 
att minska uppkomsten av dagvattten, beräkning av dagvattenmängden, upp-
skattning av trolig föroreningsgrad, förslag till rening. Dagvattenhanteringen 
ska redovisas tydligare. 
Kommentar: Dagvattenfrågan ska belysas tydligare och vara färdigutredd innan 
detaljplanen ställs ut. 
 
B. Kommunalt vatten och spillvattenhantering är en förutsättning för planen. 
Kommentar: Avtal om anslutning till det kommunala nätet ska upprättas innan 
detaljplanen antas. 
 
C. Ingen erinran avseende radon. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
D. Felaktiga trafikuppgifter redovisas enligt Trafikverket. Trafikuppgifterna bör 
även anpassas till den ändring av trafikmängden på väg 832 som en följd av ny 
handelsbebyggelse vid Östra Torp. 
Kommentar: Trafikuppgifterna som ligger till grund för bullerberäkningen ska 
uppdateras. 
 
E. Närmaste stallbyggnader ligger 350 m öster och nordost om planområdet. 
Närmaste betesmarker ligger 130 m nordost om. I dagsläget görs bedömningen 
att djurhållningen inte kommer att påverka. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
F. Förutsatt att planen utformats så som tidigare överenskommits med Karlstad 
universitet och Trafikverket, har miljöavdelningen inte mer att tillägga angå-
ende viltbron. 
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Kommentar: Enligt uppgift från planförfattaren så är planen utformad enligt 
överenskommelsen. 
 

12.  Smedseröds samfällighetsförening, 20 september  2010 
Finner det mycket olämpligt att leda ytterligare dagvatten från hårdgjorda ytor 
via dike utmed Smedsrödsvägen och vidare till bäck i nordost. Bäcken passerar i 
vägtrumma under traktorväg på Grytingen 2:6 strax norr om Grytingen 2:5. Re-
dan idag är vägtrumman helt full vid större regnmängder. Ytterligare vatten-
mängder riskerar att spola bort vägen. Anser att om mer vatten leds in i bäcken 
måste vägtrumman förstoras och åtgärder vidtas för att förhindra andra erosions-
skador och översvämningar längs bäcken. 
Kommentar:  Den påbörjade dagvattenutredningen kommer att fördjupas. Tek-
niska kontoret har konstaterat att det idag finns brister med hur dagvattenhante-
ringen fungerar och att risken för skador är stor. Den planerade dagvattenlös-
ningen ska motverka detta. Exploatören har erbjudit sig att i samband med fram-
tagandet av dagvattenlösning för planområdet, ta kontakt med närmaste fastig-
hetsägare för att samråda om lösningen. Frågan ska vara reglerad innan detalj-
planeförslaget ställs ut. 
 

13.  Smedseröd Torsbergs samfällighetsförening, 22 september 2010 
Anser att eventuell gång- och cykelbana ska bekostas av exploatören och/eller 
kommunen.  
Hänvisar till Anläggningslagen angående kravet att exploatören återställer och 
ersätter eventuella skador på vägen på grund av byggtrafik och transport av fyll-
nadsmassor. Oberoende besiktning av Smedserödsvägen bör göras enligt hand-
lingsplan. 
Föreningen har inget vägdike inom planområdet, något som kan få dagvatten att 
samlas på vägbanan. Anser att detta bör finns med i genomförandebeskrivningen, 
att exploatören ska stå för alla kostnader och att förrättning hålls. 
Anser det önskvärt att Grytingen 1:12 och 1:2 trafikförsörjs via en gemensam fyr-
vägskorsning. 
Begär tillfällig arbetsväg till planområdet med tillfart direkt vid korsningen med 
väg 832. 
Bifogar brev till fastighetsägaren av Grytingen 1:12 angående föreningens syn på 
tillfällig användning av vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar 
mot fastighetens andelstal. Bifogar även en kopia av möjligt avtal mellan exploa-
tör och vägförening. 
Kommentar:  Avseende gc-bana hänvisas till kommentar till punkt 6B ovan. 
Reglering av skador på vägsystemet, p g a t ex byggtrafik, får överenskommas par-
terna emellan. Det är inte någon direkt planfråga. Det är dock väsentligt för pla-
nens genomförande att överenskommelser nås mellan parterna avseende delta-
gande i förekommande gemensamhetsanläggningar, vägföreningar o dyl.  
Angående dagvattenhantering, se punkt 12 ovan. 
Angående fyrvägskorsning så är det ännu inte klarlagt var Grytingen 1:2 bäst tra-
fikförsörjs. Skisser i program till detaljplan för det området visar ett infartsläge 
som ligger 30 till 40 m norr om infart till Grytingen 1:12.  
Frågan om tillfällig arbetsväg under byggtiden får regleras parterna emellan.  
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14.  Christer Lindholm, Smedseröd 1:2, 9 september 2010 
Anser att de egna vägtrummorna inte kommer klara vattentrycket när trummorna 
dimensioneras upp i anslutning till planområdet. Kräver grövre trummor även på 
den egna fastigheten. 
Kommentar:  Dagvattenutredningen ska utvecklas och bearbetas. Se även kom-
mentar till punkt 12. 
 

15.  Håkan Grundberg, Grytingen 1:3, 19 september 2 010 
Handlingarna nämner inte att planområdet gränsar till Grytingen 1:3. 
Anser att naturmark i närheten är en produktionsmiljö i ett aktivt skogsbruk; ing-
en plats för att bygga hyddor, slå i spik och ta granar och ris. Skogen är avverk-
ningsbar om ca 50 år och är en investering för framtiden.  
Anser att en exploatering av planområdet minskar tillgängligheten till Sveriges 
första älgbro. Samhällsinvesteringar ska inte förstöras för att en markägare vill 
tjäna pengar privat.  
Kommentar:  Beskrivningen kompletteras angående planområdets angränsande 
fastigheter.  
Tillgängligheten till skog och mark i närheten av planområdet ökar något genom 
exploateringen, men bedöms stanna inom acceptabla nivåer . Allemansrätten ger 
inte rätt till att slå i spik och ta granar. 
För att ta hänsyn till viltpassagen och den befintliga viltbron, har bebyggelsen be-
gränsats till planområdets östra del och en skyddsskärm av lågväxande skog och 
buskar ska planteras i områdets västra del. Samråd om utformning och omfattning 
har i ett tidigt skede gjorts med Karlstad universitet och därefter med Trafikverket. 
Båda instanserna deltog i arbetet med placering och utformning av viltbron. Be-
dömningen är att tillgängligheten inte kommer att försämras. 
 

16.  Karin Abrahamsson och Markus Källén, Smedseröd  1:50,               
20 september 2010 
Är bekymrade för hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Har redan haft 
översvämning i den svaga punkten Smedserödsvägen / Solängsvägen. Ser det som 
en fara att ännu mer vatten ska ledas just till denna punkt. Är tveksam till att en 
större trumma är tillräcklig för ytterligare 13 hus. Att fördjupa diken längs en tra-
fikerad väg där det också rör sig många barn, verkar inte säkert. Föreslår att 
dagvattnet från planområdet leds öster om Smedserödsvägen eftersom det diket 
inte är lika hårt belastat.  
Kommentar: Dagvattenproblematiken ska beskrivas tydligare och lösningar re-
dovisas innan detaljplanen ställs ut, se även punkt 12 ovan. 
 

17.  Ann Lööv Iseland och Ingvar Iseland, Smedseröd  1:25,                
20 september 2010 
Anser att dagvattendiket i väster och norr är för smalt och har en otillräcklig lut-
ning. Diket löper längs den egna fastigheten som ligger lägre än planområdet. An-
ser att det bör byggas en vall hela vägen mot tomtgränsen och att diket läggs något 
högre än den högsta plushöjden på Grytingen 1:12. Dagvattnet bör fördelas mellan 
det ”nya diket” och det ”gamla diket/röret” som går över det som tidigare var 
Smedseröd 1:8. 
Eventuell växtlighet utanför den egna tomten ska vara lågväxande och väljas i sam-
råd med närboende. 
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Anser att de tillkommande husen bör vara enplanshus för att inte ta solljus vinter-
tid. 
Anser att Markbygg inte bör utföra dagvattenanläggningen inom planområdet ef-
tersom företaget inte gjorde ett bra jobb på Smedseröd 1:8. 
Kommentar:  Angående dagvattenfrågan hänvisas till kommentar 12 ovan. 
En samfällighetsförening kommer att bildas för bostäderna inom planområdet. 
Denna kommer även ansvara för naturmarken. Exploatören bör vidarebefordra öns-
kemålet om växtlighet till denna förening vid dess bildande. 
Planförslaget redovisar en byggnadshöjd på 4,3 meter vilket motsvarar 1½-plans 
hus. Även takvinkeln hålls relativt låg, max 30 grader. Önskemålet om enplans-
hus föreslås inte bli beaktat. 
 

18.  Karin och Per Danielsson, Grytingen 2:6, 20 se ptember 2010 
Finner det olämpligt att leda ytterligare dagvatten från hårdgjorda ytor via dike 
utmed Smedserödsvägen och vidare till bäck i nordost. Bäcken passerar i väg-
trumma under traktorväg på Grytingen 2:6 strax norr om Grytingen 2:5. Redan 
idag är vägtrumman helt full vid större regnmängder. Ytterligare vattenmängder 
riskerar att spola bort vägen. Anser att om mer vatten leds in i bäcken måste väg-
trumman förstoras och åtgärder vidtas för att förhindra andra erosionsskador och 
översvämningar längs bäcken. 
Kommentar:  Se kommentar till punkt 12 ovan avseende dagvattenfrågan. 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE SOM INTE TILLGODOSETTS 
Synpunkter från sakägare som, helt eller delvis, inte tillgodosetts och som berör 
detaljplanen har i samrådsskedet lämnats av: 
- Smedseröds samfällighetsförening (Smedseröd GA:1), 
- Smedseröd-Torsbergs samfällighetsförening (Smedseröd GA:5), 
- Christer Lindholm (Smedseröd 1:2), 
- Håkan Grundberg (Grytingen 1:3), 
- Karin Abrahamsson och Markus Källén (Smedseröd 1:50), 
- Ann Lööv Iseland och Ingvar Iseland (Smedseröd 1:25) och 
- Karin och Per Danielsson (Grytingen 2:6). 

 
SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Dagvattenfrågan måste belysas tydligare i planhandlingarna. Från grannarna upp-
levs en stor oro avseende har dagvattnet ska omhändertas. Andra frågor som ska yt-
terligare studeras är bl a bullerutredningen som ska baseras på nya trafikuppgifter. 
Den ska också ta hänsyn till framtida trafik på väg 832. Miljö och Stadsbyggnad gör 
bedömningen att planarbetet kan drivas vidare mot utställning, men att, framför allt, 
dagvattenutredningen då ska vara komplett. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Hans Johansson 
t f förvaltningschef 
 


