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HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Miljö och Stadsbyggnadsnämnden har den 9 december 2010 beslutat att ge plantillstånd för 
utökade byggrätter i Lanebergs fritidshusområde. 

Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala och regionala instanser m.fl. 
under tiden 10 april - 7 juni 2012. Samtliga fastighetsägare inom planområdet och ägare 
till fastigheter som gränsar till planområdet meddelades att kompletta planhandlingar 
under remisstiden fanns tillgängliga på Norgårdens bibliotek, Medborgarkontoret i 
Rådhuset samt hos Miljö och Stadsbyggnad i Stadshuset. Planhandlingarna var även 
tillgängliga via kommunens hemsida. 

Kommunen höll ett samrådsmöte för de boende den 15 maj 2012 i Jaktstugan vid 
Rotviksbro. 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH MILJÖ OCH STADSBYGGNADS 
KOMMENTARER 

KOMMUNALA INSTANSER 
Socialnämnden, 26 april 2012 
Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Bohusläns museum, 16 maj 2012 
Planområdet ligger inom en av kommunens uttagna kulturmiljöer. En miljö där äldre 
västräckor finns bevarade (Kulturmiljövårdsprogram, Uddevalla 2002). 
Planområdet berör två stenåldersboplatser Herrestad 111 och 112. Herrestad 111 lig-
ger i en sluttning mot söder, cirka 25 m ö h. I samband med Göteborgsinventeringen 
1929 påträffades här enstaka flintavslag och en skrapa av flinta. Vid inventering 1990 
påträffades inga fynd av flinta och boplatsen bedömdes vara utplånad på grund av be-
byggelse. Fornlämningen är klassificerad som en övrig kulturhistorisk lämning. 
Herrestad 112 är registrerad som fast fornlämning. Boplatsen ligger i en sydsluttning 
mellan berg, cirka 5-10 m ö h. Boplatsens utsträckning är oklar men dess ungefärliga 
utsträckning uppges vara cirka 100 x 60 m (Ö-V) På platsen har fynd av bearbetad 
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flinta påträffats. Enligt fornlämningsregistret kan boplatsen vara skadad av omgi-
vande bebyggelse.  
Mot bakgrund av ovan bedömer Bohusläns museum, att inga antikvariska åtgärder 
krävs ifråga om Herrestad 111. Boplatsen är enligt uppgift utplånad av husbyggnation 
och lämningen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. Därmed omfattas 
boplatsen inte av kulturminneslagen. 
Bohusläns museum anser, att ingrepp i Herrestad 112 med tillhörande fornlämnings-
område i första hand bör undvikas i samband med exploatering. Länsstyrelsens kultur-
miljöenhet fattar beslut om storlek avseende fornlämningsområdet. 
Om exploatering sker inom eller i anslutning till Herrestad 112, bedömer Bohusläns 
museum, att en arkeologisk förundersökning bör utföras. Undersökningen syftar till att 
klargöra boplatsens omfattning samt karaktär. Resultatet av en arkeologisk förunder-
sökning utgör underlag för Länsstyrelsens fortsatta beslut i ärendet. Tillstånd för in-
grepp i fast fornlämning och fornlämningsområde söks hos Länsstyrelsens kulturmiljö-
enhet. 
Bohusläns museum finner att inga antikvariska åtgärder krävs för boplatsen, Herrestad 
111, på grund av att den har bedömts vara utplånad på grund av tidigare exploatering 
på platsen. Bohusläns museum anser, att antikvariska åtgärder krävs om exploatering 
sker inom eller i anslutning till Herrestad 112. 

Kommentar:  
Enligt länsstyrelsen är boplatserna bedöms vara utplånade i samband med tidigare be-
byggelse och därmed inte påverkar planen. Aktuella fornlämningarna är enligt länssty-
relsen inte skyddade enligt kulturminneslagen. 

Informationen om fornlämningarna förtydligas i planhandlingarna. 

Tekniska nämnden, 21 maj 2012 
Tekniska nämnden tillstyrker att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt ar-
bete med detaljplan under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas. 
Tekniska kontorets synpunkter: 

• Saknar ett förtydligande att § 113 förordnandet gäller till dess länsstyrelsen 
ändrar eller upphäver det. 

• Inom planområdet finns den kommunala badplasten Lanesund. Omnämnande av 
badplasten saknas helt i planhandlingen, vilket den bör kompletteras med. Det 
är av stor vikt att det tydligt framgår att badplatsen är kommunal och allmänt 
tillgänglig. 

• Den större gästparkeringen som föreslås i korsningen mellan Östra och Västra 
Lanesundsvägen bör belysas ytterligare för vem parkering är till för, t.ex. bad-
platsens gäster. 

• I planbeskrivningen under rubriken Dagvatten på sid 15 står att "Planen före-
skriver att fördröjningsanordningar får dagvatten ska utföras inom samtliga bo-
stadsfastigheter innan vattnet leds vidare till de kommunala dagvattenledning-
arna, alternativt tas upp av marken”. Läser man den texten kan man tro att även 
dagvatten från befintliga byggnader ska fördröjas, men kravet gäller enbart vid 
tillbyggnad. Så här står det t.ex. i dagvattenutredningen på sid 7: "Ett krav på 
fördröjningsmagasin inom den egna fastigheten finns dock inte tills fastighetsä-
garen ansöker om bygglov får eventuell om/tillbyggnad. En tillbyggnad av den 
befintliga fastigheten skall inte medföra ett ökat flöde av dagvatten till Svälte 
kile." Tekniska nämnden tycker att det tydligare ska skrivas under rubriken 
Dagvatten i planbeskrivningen när fördröjning av dagvattnet krävs. 
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Kommentar:  
Informationen om § 113 förordnandet, parkeringsplatserna och dagvattnet förtydligas, 
samt att information om badplatsen skrivs in i planhandlingarna. 

Barn och utbildningsnämnden, 31 maj 2012 
Under rubriken Gång- och cykeltrafik anges att den kommer att blandas med biltrafiken 
på befintliga lokalgator inom området. Med tanke på att byggrätterna utökas i området 
kommer förmodligen området att bebos, i större utsträckning än idag, av barnfamiljer. 
Närmaste skola är Herrestadsskolan och Norgårdenskolan, skolorna är belägen mer än 
5 km från området. Med nuvarande skolskjutsregler är samtliga elever skolskjutsberät-
tigade till sin skola. Det är därför viktigt att bra angöringsplatser anordnas till skolbus-
sarna. Hållplatser bör ha gott om plats för väntande eller anländande elever, vara väl 
avgränsad mot övrig trafik och gärna försedd med god belysning för att få maximal sä-
kerhet.  
Området erbjuder mycket naturmark för barn att tillbringa fritiden på, men saknar ytor 
för bollspel etc., om vi inte vill att lokalgatorna ska fungera som kombinerad trafik- och 
lekyta. För att få en säker trafikmiljö och kvalitativ fritid för våra yngsta/yngre med-
borgare bör ytor till lek/fritid prioriteras i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar:  
När det gäller gång- och cykelvägar är det svårt att kräva att sådana ska finnas efter det 
att området är bebyggt när inte kommunen är huvudman. Det finns dock utrymme för 
vägföreningarna att anlägga trottoarer inom de områden som är betecknade med 
LOKALGATA.  

Befintliga busshållplatser finns längst väg 788, samt utrymme för nya busshållplatser. 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen står inte för upprustningen av befintliga eller 
uppförandet av nya busshållplatser. 

Centralt i planområdet så finns ett område med beteckningen PARK. Där finns en be-
fintlig fotbollsplan och det är även möjligt för det områdets gemensamhetsanläggning 
att anlägga en lekplats inom området. I övriga områden med betäckningen NATUR går 
det att uppföra naturlekplatser. Det går inte att tvinga de boende att uppföra lekplatser, 
men information om lekplatser tillförs planhandlingarna. 

Lantmäterimyndigheten, 7 juni 2012 
Genom att det blir några nya vägar inom planområdet så kommer dessa att få namnsät-
tas och ev. adressändring för berörda fastigheter  
Befintliga gemensamhetsanläggningars omfattning bör redovisas separat för att kunna 
bedöma i delar som befintliga gemensamhetsanläggningar inte omfattar allmän plats-
mark, lokalgata och grönområde. 
På fastighten Laneberg står vägnamnet Röda vägen på befintligt utfart för Laneberg 
1:24, den utfarten har inget namn och vägnamnet kan tas bort. 
Avgränsning av planområdets södra del överensstämmer inte med strandområdet och 
del av strandområdet blir "oreglerat" om det bildas en gemensamhetsanläggning för 
grönområdet. Det vore lämpligt att detaljplanen anpassas till nuvarande strandlinje så 
att grönområdet omfattar hela strandremsan. 
För de allmänna platser, gata, som idag inte ingår i en gemensamhetsanläggning bör 
dessa områden tas in i befintliga anläggningar. Alternativt att det bildas en ny gemen-
samhetsanläggning om området för allmän platsmark inte har kontakt med övriga om-
råden, som t ex utfarten vid Svälte 1:22, 1:291:39. 
Det bör redovisas vilka som är ansvarig för genomförande av detaljplanen i delar som 
inte utbyggda, t.ex. anläggande av P-platser, skötsel av grönområden. 
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För de fastighter som inte ansluts till kommunalt dagvatten bör det ske en redovisning 
av hur dagvattnet tas om hand. 
För att genomföra planen avseende allmän platsmark så behövs det en omprövning av 
respektive gemensamhetsanläggning så att ansvar och rådighet tydliggörs för nya p-
platser och nya vägsträckningar samt grönområden och hur kostnaderna ska fördelas 
för ev. åtgärder. 

Kommentar:  
Information om befintliga gemensamhetsanläggningar kommer att redogörs i utställ-
ningshandlingarna. 

Planområdet ändras så att det sammanfaller med strandlinjen. 

Förslag på nya gemensamhetsanläggningar förs in i genomförandebeskrivningen, samt 
att genomförandet av dessa förtydligas. 

Dagvattenfrågan utreds ytterligare. 

Kultur och fritidsnämnden, 7 juni 2012 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta föreslagen detaljplan får del av Laneberg 
l:3, Svälte 1:2m.fl, under förutsättning att gestaltningsreglerna vässas till förmån för 
bevarande av områdets karaktär och att tillåtna marknivåskillnader sänks något jäm-
fört med planens förslag. 

Kommentar:  
Synpunkten beaktas inte då området har stora grönområden och bedöms därför klara en 
högre expolateringsgrad. 

Inför utställningen föreslås högsta tillåtna byggnadsarea höjas till 200 kvm per bostads-
fastighet. Huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över 
medelmarknivån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma över-
ens med storleken på byggrätterna i närliggande områden. 

Det är inte aktuellt att minska tillåten ändring av markens höjd eftersom det kan krävas 
viss ändring av tomternas höjdläge för att kunna bebygga dem. 

Miljöavdelningen, 27 juni 2012 
Dagvattenutredningen anger att den ökande avrinningen från utbyggd fastighet skall 
magasineras så att utflödet motsvarar det flöde av dagvatten som skedde innan till-
byggnad. Det betyder att ingen fördröjning och rening sker av befintliga flöden. All för-
dröjning blir på så sätt underdimensionerad för det totala flödet av dagvatten. Det dag-
vatten som går vidare efter fördröjning kommer att gå vidare till kommunens dagvat-
tennät och därefter Svälte Kile. I kommande dagvattentillsyn kan krav komma att ställas 
på rening och fördröjning av det totala flödet. Ytor för fördröjning och rening av totala 
flödet saknas i planen. 
Kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för planen. 

Kommentar:  
En komplettering till dagvattenutreden föreslås. Inga allmänna områden är avsatta för 
att ta hand om dagvattnet och det bedöms inte finnas något lämpligt utrymme för om-
händertagande av dagvatten i området. Detaljplanen föreslår fördröjning av dagvattnet 
inom varje enskild bostadsfastighet. 

REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
TeliaSonera Skanova Access AB, 10 april 2012 
Skanova har luft- och markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
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Polismyndigheten i Västra Götaland, 28 maj 2012 
Polismyndigheten har inget att erinra vad gäller detaljplanen och tillstyrker densamma. 

Statens geotekniska institut, 1 juni 2012 
Staten geotekniska institut, SGI, har av kommunen och Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län erhållit rubricerad handling med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser 
säkerhetsfrågor som t.ex. risker för naturolyckor som omfattar ras och skred. 
Enligt SGUs jordartskarta utgörs området översiktligt till stor del av berg i eller nära i 
dagen och områden med lera, morän och svallsediment Enligt planhandlingen pågår 
geoteknisk utredning för att klarlägga stabilitetsförhållandena. SGI samtycker till att en 
geoteknisk utredning utförs som underlag för att pröva markens lämplighet får avsett 
planändamål där fårväntade klimateffekter och bebyggelsens livslängd beaktas. För att 
klarlägga de geotekniska fårutsättningarna rekommenderar SGI att utredning utförs en-
ligt IEG:s (lmplementeringskommission för Europastandarder inom geoteknik) anvis-
ningar IEG 4:2 010. Förutom stabilitetsförhållandena, behöver även erosion och risk 
för bergras/blocknedfall klarläggas som kan påverka planområdet. 
Föranleder utredningarna behov av åtgärder eller restriktioner ska dessa regleras och 
säkerställas i planen. 
SGI ser inga hinder till fortsatt planläggning under förutsättning att hänsyn tas till ovan 
angivna synpunkter. 
SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inkl. markradon.  

Kommentar:  
Belastningsbegränsningar kommer att regleras i planen enligt den nu framtagna geotek-
niska utredningen.  

Kompletterande utredningar rörande erosion och risk för bergras/blocknedfall tas fram 
till utställningshandlingen och erforderliga planbestämmelser skrivs in på plankartan. 

Trafikverket, 5 juni 2012 
Trafikverket förutsätter att Boverkets Byggregler (BBR) samt svensk standard för ljud-
klassning (SS 25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnation. 
Eventuella åtgärder på det allmänna vägnätet får till sin helhet bekostas av kommunen/ 
exploatören. 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med information om trafikbuller. 

Detaljplanen kräver inga åtgärder på det allmänna vägnätet. 

Vattenfall Eldistribution AB, 7 juni 2012 
Vattenfall har el-anläggningar inom och i närheten av planområdet. 
Vattenfall önskar E-område, minst 8 x 8 meter, för befintliga nätstationer. Det horison-
tella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
uppgå till minst fem meter, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dessutom måste till-
fartsväg för arbetsfordon finnas. 
Enligt kundavtalet, Nät 2009 K§ 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, 
eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens an-
läggningar. 
Eventuellt flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men be-
kostas av exploatören offert beställs hos vår Kundtjänst. 
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall planen. 
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Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med erforderliga planbestämmelser för att säkerställa 
ledningar, tillfartsvägar och transformatorstationer. 

Länsstyrelsen, 12 juni 2012 
Länsstyrelsens yttrande är i sin helhet bifogat till samrådsredogörelsen. 

Kommentar: 
Belastningsbegränsningar kommer att regleras i planen enligt den nu framtagna geotek-
niska utredningen.  

Kompletterande utredningar rörande erosion och risk för bergras/blocknedfall tas fram 
till utställningshandlingarna och erforderliga planbestämmelser skrivs in på plankartan 

Kontakt tas med räddningstjänsten för att utreda frågan kring framkomligheten av deras 
fordon. 

Planhandlingarna kompletteras med information om trafikbuller. 

Dagvattenfrågan utreds ytterligare och planen kompletteras med ytterligare information 
om miljökvalitetsnormerna och miljömålen. 

Området har stora grönområden och bedöms därför klara en högre expolateringsgrad än 
vad som föreslogs i samrådshandlingen. 

Inför utställningen föreslås högsta tillåtna byggnadsarea höjas till 200 kvm per bostads-
fastighet. Huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över 
medelmarknivån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma över-
ens med storleken på byggrätterna i närliggande områden. 

Informationen om 113§-förordnandet förtydligas. Kommunen avser att till länsstyrelsen 
inkomma med en begäran om att upphäva förordnadet för ett mindre områden. 

Informationen om fornlämningarna uppdateras. 

SAKÄGARE 
Vello Riomar (ägare till Svälte 1:22), 2 maj 2012 
Det är bra att kommunen nu ändrar detaljplanen för Laneberg l:3, Svälte l:2 m.fl och 
ordnar upp den ymniga dispensering som har pågått i åratal samtidigt som man har an-
lagt V A till området. 
Härmed har jag följande yrkanden: 

• Byggrätten inom B skall ökas till minst 220m2. Det är i linje med det tänkande 
som kommunen redan har gett sig in på. Har man för avsikt att kunna perma-
nent bosätta sig i området är den av mig angivna ytan minimum. Man bör inte 
tvinga människorna att bygga i mer än ett plan. Framför allt äldre människor 
önskar bo i ett plan. 

• Gångvägen väster om Svälte l:22 slopas och läggs till B-området. Det är oreal-
istiskt att tro att någon samfällighet skulle vara intresserad av att anlägga en 
gångväg med den lutningen och på denna plats. Den skulle knappast användas. 

Kommentar: 
Inför utställningen föreslås högsta tillåtna byggnadsarea höjas till 200 kvm per bostads-
fastighet. Huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över 
medelmarknivån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma över-
ens med storleken på byggrätterna i närliggande områden. 
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När det gäller grönområdet väster om 1:22 så är det bara ett grönsläpp och tillåter end-
ast att man går där om vegetationen tillåter det. Det är inte tänkt att det ska anläggas en 
gångväg, men markanvändningen enligt planförslaget tillåter att en gångväg uppförs. 

Jonas Andersen (ägare till Laneberg 1:81), 30 maj 2012 
Jag bifogar ett förslag på ny dragning av den nya parallella vägen till Gula vägen i de-
taljplanen. 
Det finns några fördelar på att dra den enligt det förslaget: 

• Jag har ett vägservitut för den sträckningen från markägaren. 
• Minst påverkan på omgivande natur, eftersom den föreslagna dragningen gå 

under redan trädröjd mark för kraftledning. 
• Vattenfall har godkänt dragningen, de var positiva eftersom en väg minskar de-

ras röjningsarbete. Mindre påverkan på en granne som inte vill ha en väg 
bakom sin tomt, den nya dragningen är ca 50m norr om hans tomtgräns. 

För övrigt har jag stora fördelar av att den nya vägen finns med i detaljplanen, så som: 

• Tillgång till ca 70 % av min tomt som annars är helt onåbar med material och 
trädgårdsprodukter p.g.a. geografin med kraftig bergssluttning. 

• Jag har knappt plats för en bil på nuvarande uppfart, enligt framtida normer 
skall man klara vad jag har förstått att ha två parkeringar på sin tomt. 

• Framtida byggplaner som garage eller gäststuga eller på lång sikt möjlighet till 
en nybyggnation av hus, geografin gör att min nuvarande tillfart täcker en ex-
tremt liten del av tomten. 

• Bra som en extra väg vid eventuella avbrott på Gula vägen. (Jag påverkades till 
stor del under VA arbetena, då Gula vägen var obrukbar under lång tid). 

Kommentar: 
Vägdragningen av den parallella vägen till Gula vägen föreslås bli justerad enligt befint-
ligt servitut. 

Fler platser där det är möjligt att anlägga parkeringsplatser ritas in i detaljplanen. 

Leif Malmström (ägare till Laneberg 1:80), 31 maj 2012 
Jag har fått vetskap om att det har ritats in en tillfartsväg på norra sidan, i närheten av 
vår fastighet Laneberg 1:80 i den nya detaljplanen. 
Vi skulle få stor nytta av den tilltänka vägen eftersom vi har dåligt med plats och svårt 
med att komma åt den övre norra delen av vår tomt. Vore bra att kunna nyttja tomten 
till t. ex till båtparkering eller liknande. 
Såg ett förslag på ny dragning av min granne som äger fastighet Laneberg 1:81, då den 
tilltänkta vägen kommer att gränsa vår och hans tomt kan vi nyttja den norra sidan av 
vår tomt. 
Den sträckningen vore optimal för oss också enligt ovan nämnda anledning. 

Kommentar: 
Vägdragningen av den parallella vägen till Gula vägen föreslås bli justerad enligt befint-
ligt servitut. Vägen avses sluta på samma plats som i samrådsförslaget. 

Alf Vellander (ägare till Laneberg 1:95), 4 juni 2012 
Den i planen föreslagna nya vägen, parallellt med Gula vägen, kommer väsentligt att 
försämra min närmiljö och närhet till naturen vid min fastighet Laneberg 1:95. 
Jag befarar även en större risk för ev. inbrott/stölder då bara min bostad är placerad i 
övre/norra änden av tomterna på Gula vägen. 
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Fastigheter som kommer att påverkas av den föreslagna vägen är: Laneberg 1:82, 
1:92 och 1:95 och ingen av dessa fastighetsägare önskar den nya vägen, placerad ome-
delbart norr om resp. fastighet. 
Om det ändå skall planeras en ny väg till fastigheten Laneberg 1:81 bör den anläggas i 
anslutning till befintlig 10 kV-kraftledning, som finns ca 40 m norr om fastigheterna, 
och sedan vinkla av ned mot fastigheten Laneberg 1:81. 

 
 
Kommentar: 
Vägdragningen av den parallella vägen till Gula vägen föreslås bli justerad enligt befint-
ligt servitut och kommer således att placeras längre från din fastighet. 

Lisbeth Norén (ägare till Laneberg 1:94), 5 juni 2012 
Angående parallellväg till Gula vägen: Då jag som åretruntboende på fastighet 1:94 
under hösten 2011 fick erfara att Gula vägen under cirka 9 veckor blev ofarbar (väg 
och vatten arbete) ser jag positivt på en alternativ väg. Om än inte ända fram till fastig-
heten. 
Väg enligt servitut med vändplan och parkeringsmöjlighet vore att föredra. 
En utökning av antalet parkeringsplatser är också ett förslag exempelvis mittemot vat-
tentornet. Vi har under det gångna året vid ett flertal tillfällen fått "låna" platser av 
andra fastighetsägare, vilket det ju inte alltid finns möjlighet till. 

Kommentar: 
Vägdragningen av den parallella vägen till Gula vägen föreslås bli justerad enligt befint-
ligt servitut.  

Fler platser där det är möjligt att anlägga parkeringsplatser ritas in i detaljplanen. 

Leif Carlsson (ägare till Laneberg 1:84), 7 juni 2012 
Infarten till fastigheten ligger i planförslaget på naturmark, vilket bör ändras så att till-
farten inte är planstridig. 
Befintliga sidobyggnare ligger närmre fastighetsgränsen än vad den nya detaljplanen 
tillåter. Marken där byggnaden ligger bör ändras till kryssprickad mark eller på annat 
sätt ändras så at sidobyggnaderna är planenliga. 
Befintliga förråd, bad- och fiskehyttar längst kusten inom naturområdet och eventuella 
rättigheter att ha byggnaderna där bör nämnas i planbeskrivningen om dessa inte ges 
byggrätter.  

Kommentar: 
Information tillförs planbeskrivningen angående befintliga byggnader längs kusten. 

Befintliga byggnader som strider mot den nya detaljplanen får ligga kvar. Nya byggna-
der som avviker från detaljplanen kommer att få prövas i samband med bygglovspröv-
ningen. 

Plankartan ändras så att infarten till fastigheten ligger som lokalgata. 

Johnny Olsson (ägare till Laneberg 1:83), 7 juni 2012 
1. Parkeringsmöjligheter och vinterförvaring av båt. 
Mellan markägare Birgit Andersson och Laneberg 1:83 har en överenskommelse träf-
fats. (Bilaga 1 skrivelse) 
I förslag till ny detaljplanen har man tagit bort ett område i sydvästra hörnet av fastig-
het 1:83. Denna hörnbit har genom åren utnyttjats som vinter- och sommarparkering 
med tillåtelse av markägare. Vid grävarbeten i samband med vatten- och avloppsdrag-
ningen har denna parkering minskat. En viss återställning har skett av parkeringen ef-
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ter avslutade arbeten. På den nya detaljplanen bör denna parkering/område åter ritas 
in. Denna parkering behövs av fastighetsägare fortsättningsvis. 
Mellan ägarna till Laneberg 1:63 Ingmar Carlsson och Laneberg 1:83 har en överens-
kommelse träffats kring utnyttjande av framfartsväg. Markägare Birgit Andersson har 
också gett tillstånd att utnyttja utfyllt område till vinterförvaring av båt för fastighetsä-
gare 1:83. 
I detaljplanen har man ritat in en sommar- och vinterparkering. (bilaga 2 karta märkt 
B) Denna parkering behöver utnyttjas också som vinterförvaring av båt enligt tidigare 
överenskommelse av markägare. På den nya detaljplanen bör denna parkering också 
inritas som uppställningsplats för båt vintertid. 
2. Bebyggelsens utformning 
I det nya förslaget att ändra nockhöjden från 3,5 meter till 8 meter över medelmarknivå 
bör följande läggas till: Vid en ombyggnad eller nybyggnation skall man ta hänsyn till 
intilliggande fastigheter. Den nya nockhöjden får inte skymma nuvarande utsikt för 
kringboende. 
3. Gator och trafik 
I den gamla detaljplanen fanns det en "lokalväg" som slutande med ett grönområde där 
de "lokala vägarna" förbands med en gångstig. I samband med arbetet med vatten- och 
avloppsdragning ersattes stigen med en väg. I den gamla detaljplanen fanns det ingen 
förbindelse mellan blå och röd väg. Mellan dessa vägar fanns det endast en gångstig. I 
samband med vatten- och avloppsdragning ersattes stigen av en väg. Dessa förbindel-
ser mellan s.k. Lokala vägar och röda/blå väg är inte bra. Detta kan medföra en rund-
körning av området. Vi har i mångt och mycket varit förskonade från inbrott, beroende 
på att det endast har varit en in- och utfart till området. En väg in och man köra en an-
nan väg ut ger tyvärr andra möjligheter. Dessa förbindelser bör tas bort alternativ att 
man skriver in att en vägbom eller väghinder kan uppförs. 

Kommentar: 
Kvartersmark för bostadsändamål ritas in mellan sydöstra hörnet av Laneberg 1:83 och 
vägområdet. Detaljplanen tar inte ställning till lämpligheten av befintlig parkering i nu-
varande läge. 

Detaljplanen ändras inte så att uppställning av båt blir planenlig på nämnt område som 
är allmän plats.  

När det gäller bebyggelsens utformning så är det byggnadshöjden som är angiven till 
3,5 meter i den gamla detaljplanen, vilket förenklat är att jämställa med fasadhöjden på 
en byggnads långsida. Nockhöjden är inte angiven i den gamla detaljplanen. 

I en detaljplan går det juridiskt sett inte att skriva att nya byggnader inte får påverka be-
fintlig utsikten. Det finns inskrivet i Plan- och bygglagen att bygglov inte får ges om det 
kan innebära en betydande olägenhet för omgivningen, men en något försämrad utsikt 
bedöms oftast som godtagbar. 

Sidobyggnadens nockhöjd begränsas till 5 meter över medelmarknivån invid byggnaden 
samt att huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre ta hänsyn till landskapsbilden i sam-
band med nybyggnad och tillbyggnad. 

Både den gamla och den nya detaljplanen medger genomfart mellan nämnda gator. 
Vägföreningen äger rätt att stänga av genomfarten om de anser att det är lämpligt. 

Lennart och Gerd Johansson (ägare till Laneberg 1:74), 7 juni 2012 
Vi vill föreslå några extra P-platser på vänster sida om Bruna vägen strax före den nya 
vattenreservoaren. Vi vill också föreslå en vändplats uppe på krönet av Blå vägen. Där 
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vänder redan idag sopbilen och dit drar fastighetsägarna som bor efter krönet sina 
soptunnor eftersom sopbilen har svårt att vända längre fram på Blå vägen. 
Vi vill också nämna att vi är intresserade av den föreslagna fastighetsregleringen gäl-
lande vår fastighet Laneberg 1:74 som föreslås i detaljplaneförslaget. 
Vi emotsätter oss förslaget att få bygga uthus så nära som 1,5 meter ifrån tomtgräns. 
Det kan gott vara samma som för huvudbyggnader eftersom det är så stora tomter här i 
området. 
De 160 m2 som föreslås tycker vi kan vara för lite på vissa fastigheter, samt att 8 meters 
nockhöjd kan vara för mycket på vissa. På en del tomter passar det kanske bättre med 
ett större enplanshus och på andra är ett tvåplans lämpligare för att bättre passa in i 
området och inte störa grannars utsikt. 
Detta är väl något som Bygglovsavdelningen bör avgöra i varje enskilt bygglovsärende. 

Kommentar: 
Parkerings och vänd möjligheterna kommer att ses över inför utställningen. 

Då inga negativa synpunkter på föreslagen fastighetsreglering inkommit så kommer för-
slaget att ligga kvar i utställningen. 

Planavdelningen gör bedömningen att det är lämpligt att nya uthus placeras minst 1,5 
meter från tomtgräns  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har även svårt att begränsa den byggrätt som detalj-
planen medger, om de nya byggnaderna inte medför en betydande olägenhet för omgiv-
ningen enligt Plan- och bygglagen. 

Inför utställningen föreslås högsta tillåtna byggnadsarea höjas till 200 kvm per bostads-
fastighet. Huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över 
medelmarknivån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma över-
ens med storleken på byggrätterna i närliggande områden. 

Ove Gåsvik (ägare till Laneberg 1:51), 7 juni 2012 
Jag anser att det är fel att begränsa byggrätten på grund av att området skulle ha pro-
blem med branter och rasrisk. Övervägande delen av fastigheterna i området har inte 
de problemen så begränsa inte utan låt kommuninnevånarna få pröva sina förslag på 
byggen hos byggnadsnämnden utan på förhand satta begränsningar vad gäller byggyta. 
Att höra att på vänster sida av vägen eller på södra sidan av Byfjorden så får det vara 
260 kvadrat men på den andra sidan bara 190 är väl inget man önskar sig. 

Kommentar: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har endast rätt att ge bygglov med små avvikelser 
från detaljplanen. Om byggrätten är obegränsad eller väl tilltagen har Miljö- och stads-
byggnadsnämnden svårt att begränsa den byggrätt som detaljplanen medger, om de nya 
byggnaderna inte medför en betydande olägenhet för omgivningen enligt Plan- och 
bygglagen. 

I samrådsförslaget var byggrätten 160 kvm per bostadsfastighet men inför utställningen 
föreslås den högsta tillåtna byggnadsarean höjas till 200 kvm per bostadsfastighet. Hu-
vudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid huvudbygg-
naden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över medelmarkni-
vån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma överens med storle-
ken på byggrätterna i närliggande områden. 

Lanebergs västra vägförening, 22 juli 2012 
Föreningen fick 2012-05-12 dispens med att inkomma med svar på samrådet till 2012-
08-01 för att kunna ta upp ärendet på föreningens årsmöte. 
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Efter behandling på mötet föreslås följande: 

• En ny parkeringsplats för lämpligt antal bilar ritas in vid vattentornet där mar-
ken planats ut på vänster sida av Bruna vägen i samband med VA-arbetena. 

• Den föreslagna parkeringsplatsen vid korsningen Blå och Gröna vägen flyttas 
till den yta som gjorts i ordning där i samband med VA-arbetena. 

• Den föreslagna parkeringsplatsen på Vita vägen bör utgå. 

Kommentar: 
Parkeringsmöjligheterna på allmänplatsmark kommer att ses över inför utställningen. 

Håkan Nilsson (ägare till Laneberg 1:17), 28 september 2012 
Med anledning av den förestående nya/ändrade detaljplanen på Laneberg, skulle jag 
vilja fråga hur du ser på ny utökad byggrätt på min fastighet Laneberg 1:17? Med tanke 
på de byggytor som tillåts i området på Överby bl.a. låter 160m2 lite. I alla fal på min 
tomt som är närmare 3000 m2. Vi har även nyligen utverkat en så kallad frimärksplan 
för Laneberg 1:21, där man tillåter 250m2. 

Kommentar: 
Inför utställningen föreslås högsta tillåtna byggnadsarea höjas till 200 kvm per bostads-
fastighet. Huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över 
medelmarknivån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma över-
ens med storleken på byggrätterna i närliggande områden. 

Carina Allansson (ägare till Laneberg 1:26), 16 oktober 2012 
Jag har pratat med Jonas Adamsson som stöder mig i att söka planändring för det 
grönområde framför min tomt som jag önskar köpa av honom. 

Kommentar: 
Den aktuella markbiten är idag planlagd som allmänplats vilket enligt ett gällande 113§ 
förordnande (enligt byggnadslagen) ska upplåtas utan kostnad. Planavdelningen anser 
inte att de enskilda intressena väger tyngre än det allmänna intresset i detta fall. 

SAMMANFATTNING 
Belastningsbegränsningar kommer att regleras i planen enligt den nu framtagna geotek-
niska utredningen.  

Kompletterande utredningar rörande erosion och risk för bergras/blocknedfall tas fram 
till utställningshandlingarna och erforderliga planbestämmelser skrivs in på plankartan 

Kontakt tas med räddningstjänsten för att utreda frågan kring framkomligheten av deras 
fordon. 

Planhandlingarna kompletteras med information om trafikbuller. 

Dagvattenfrågan utreds ytterligare och planen kompletteras med ytterligare information 
om miljökvalitetsnormerna och miljömålen. 

Inför utställningen föreslås högsta tillåtna byggnadsarea höjas till 200 kvm per bostads-
fastighet. Huvudbyggnadens nockhöjd sänks till 6,5 meter över medelmarknivån invid 
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för sidobyggnad ändras till 5 meter över 
medelmarknivån invid sidobyggnaden. Ändringarna är avsedd att bättre stämma över-
ens med storleken på byggrätterna i närliggande områden. 

Informationen om 113§-förordnandet förtydligas. Kommunen avser att inkomma till 
länsstyrelsen med en begäran om att upphäva förordnadet inom vissa områden. 

Informationen om fornlämningarna uppdateras. 

Fler parkeringsplatser tillskapas inom planområdet. 

Information om badplatsen skrivs in i planhandlingarna. 
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Planhandlingarna kompletteras med erforderliga planbestämmelser för att säkerställa 
ledningar, tillfartsvägar och transformatorstationer. 

Information om befintliga gemensamhetsanläggningar kommer att redogörs i utställ-
ningshandlingarna. 

SYNPUNKTER SKA INTE BEAKTAS FRÅN FÖLJANDE SAKÄGARE 
Synpunkter från sakägare som, helt eller delvis, ej tillgodosetts har lämnats av: 

Vello Riomar (Svälte 1:22) 
Alf Vellander (Laneberg 1:95) 
Leif Carlsson (Laneberg 1:84) 
Johnny Olsson (Laneberg 1:83) 
Lennart och Gerd Johansson (Laneberg 1:74) 
Ove Gåsvik (Laneberg 1:51) 
Lanebergs västra vägförening 
Håkan Nilsson (Laneberg 1:17) 
Carina Allansson (Laneberg 1:26) 
Ovan redovisade sakägare kommer att få en s k  ”överklagandeanvisning” enligt PBL 
5:30 om detaljplanen antas utan att synpunkterna tillgodosetts. 

FORSATT ARBETE 
Förvaltningen föreslår att MSN (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) beslutar om 
fortsatt planarbete, att hänsyn med beaktande av vad som föreslås i den här samrådsre-
dogörelsen samt att planförslaget därefter ställs ut för granskning enligt PBL(1987) 
5:30. 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Hans Johansson Henrik Olsson 
Planchef Planarkitekt 
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