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ANTAGANDEHANDLING 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD tillhörande 
program till detaljplan för delar av 
 
UTBY 4:8, 3:3 o 3:4 samt HERRESTADS-
TORSBERG 2:3 m fl 
Uddevalla kommun 
 
Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 9 maj 2006.   
 
 
HANDLÄGGNING AV PROGRAMSAMRÅDET 
 
Planprogram upprättat i februari 2006 har skickats för samråd till 
kommunala, regionala och övriga instanser. För berörda fastighetsäga-
re har det varit utställt för samråd på: Norgårdens bibliotek   
Medborgarkontoret, Miljö och Stadsbyggnads foajé samt på kommunens hemsi-
da.  
 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER samt  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1 Länsstyrelsen, 19 april 2006  
A Viktigt med ett helhetsgrepp vad gäller vägar och trafiksäkerhet, ef-
tersom det pågår en successiv utbyggnad och förtätning i Utby. Bar-
nes skolvägar och kollektivtrafiken måste belysas. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad har diskuterat frågan med 
vägföreningen och kommit fram till att det i dag föreligger trafiksä-
kerhetsproblem på den sträcka av Tåbergsvägen som löper mellan 
Hagabergsvägen och skolbusshållplatsen. Körbanan är relativt smal 
och brant, mötesplatserna ligger på fel sida och gångbana saknas. Helt 
nya tomter ska därför genom ett ”exploateringsavtal” med föreningen 
erlägga en särskild ”inträdesbiljett”. Denna avgift ska bl a bidra till en 
finansiering av en breddning av denna del av vägen. Föreningen vill 
hos Barn och Utbildning få prövat om det går att få skolbussen att 
köra upp till Hagabergsvägen, och vända på en ny vändslinga, vilken 
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ovannämna inträdesbiljett även ska bidra till. (Markyta bör reserveras 
i denna detaljplan). I annat fall kommer vägföreningen att bygga en 
gång- och cykelväg ner till skolbusshållplatsen. Inom övriga delen av 
Utby är filosofin att smala vägar väsentligt håller nere bilarnas hastig-
heter. Miljö och Stadsbyggnad bedömer inte att vägarnas bredder ge-
nerellt är något problem. Däremot kan fler mötesplatser erfordras. 
(Jämför Ammenäsområdet). Maxtrafiken kommer inte att öka nämn-
värt, eftersom alla hus är bebodda sommartid. Miljö och Stadsbygg-
nad vill också framhålla att Söruddevägen erbjuder en betydligt mer 
trafikskyddad väg fram till bef skolbusshållplats vid Utby by. Viss 
upprustning av vägen bör dock göras. 
 
1 B En särskild geoteknisk PM behöver tas fram för området i sin hel-
het. 
Kommentarer: Instämmer. 
 
C Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till fornlämningsområdet för 
fornborgen, Borrås, Herrestad 157. Det innebär att tomterna R, S o T 
måste utgå. För tomterna Q och P kommer Länsstyrelsen att efter be-
siktning ta ställning till om även dessa bör utgå. 
Kommentarer: Noteras. Miljö och Stadsbyggnad bedömer för sin del 
att tomterna Q och P ligger på ett acceptabelt avstånd från fornborgen. 
 
D De nya tomterna förutsätts anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Även dagvattenfrågan måste hanteras på så sätt att Havstensfjordens 
naturvärden inte påverkas negativt. Dagvattenfördröjning erfordras 
på varje tomt. Planen bör förtydigas.   
Kommentarer: Planen kompletteras. 
 
E U-områden för elektriska kablar och luftledningar ska säkras i pla-
nen. 
Kommentarer: Ja. 
 
F Frågan om miljöbedömning måste in mycket tidigt i planprocessen. 
Samråd ska ske. 
Kommentarer: Samråd är tänkt den 10 maj. Miljö och Stadsbyggnad 
bedömer preliminärt att detaljplanen inte kommer att medföra bety-
dande miljöpåverkan. 
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 22 mars 2006  
Se 1 B ovan. 
 
 
3 Bohusläns museum, 4 april 2006  
Se 1 C ovan. 
 
 
4 Vattenfall, 21 mars 2006  
Se 1 E ovan. 
5 Tekniska nämnden, 3 april 2006  
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A En passage mellan tomterna I och J kan vara lämpligt. Tillfart till 
tomten öster om tomt L bör säkras. 
Kommentarer: Detta delområde kommer att omstuderas. 
 
B Vid utformning av vägar och vändzoner ska Renhållningsordning-
ens föreskrifter beaktas. 
Kommentarer: 15 meter breda vändzoner är sedan många år Udde-
valla kommuns ”standard” för sådana vägar där renhållningsfordon 
förväntas köra.  
 
C I det fortsatta detaljplanearbetet ska enskilt huvudmannaskap gälla 
för allmän-plats-marken.  
Kommentarer: Noteras.   
 
D En utökning av antalet villatomter i Utby kommer att öka belast-
ningen på det befintliga vägnätet i området och då främst på huvud-
tillfarten, Tåbergsvägen. Behovet av separat gångväg, ytterligare mö-
tesplatser samt anordnande av parkeringsplatser bör studeras. 
Kommentarer: Se 1 A ovan. Nya mötesplatser inryms i regel inom 
nuvarande vägområden. Ytterligare parkeringsplatser ska studeras. 
 
 
6 Kultur- och Fritidsnämnden, 19 april 2006  
A I planområdets sydöstra del finns en fornlämning som måste beak-
tas. 
Kommentarer: Se 1 C ovan.   
 
B Fornborgen kan skyltas för en relativt låg kostnad. 
Kommentarer: Kanske en god idé. Kultur- och Fritidsnämnden före-
slås ta initiativ till en sådan skyltning ihop med t ex  hembygdsföre-
ningen, Länsstyrelsen eller museet. Samråd med vägföreningen är 
dock mycket viktigt. 
 
C Behov av bussförbindelse från Utby kommer att öka. Plats för 
vändplan kan krävas. 
Kommentarer: Det är inte troligt att linjebuss kommer till Utby, men 
möjligen någon form av kompletteringstrafik. Se även 1 A ovan. 
 
 
7 Barn och Utbildning, 27 mars 2006  
A Viktigt att trafikmiljön beaktas i det fortsatta planarbetet så att 
barn och  skolelever får en säker trafikmiljö till skolan. 
Kommentarer: Se 1 A ovan. 
 
B Det finns ett starkt behov av en förskola i området eller i dess när-
het. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad jobbar sedan länge med frå-
gan tillsammans med Barn o Utbildning samt Tekniska Kontoret. 
 
8 Lantmäterimyndigheten, 12 april 2006  
A Dagvattenutredning bör upprättas av sakkunnig. 
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Kommentarer: Instämmer i princip. 
 
B Det vore bra om fastighetsregistrets aktbeteckningar för befintliga 
detaljplaner återfinns i planhandlingarna. 
 
C Fornlämningsredovisningen bör ske enligt registerkartan. 
 
D Tillfart till befintligt hus på ofri grund på Utby 3:3 bör undersökas. 
Kommentarer: Se 5 A ovan. 
 
E Kan det bli störningar,  te x ljusstörningar, för enskilda fastighets-
ägare? 
Kommentarer: Får studeras i kommande planarbete. 
 
 
9 Maria och Daniel Samuelsson, 5 maj 2006  
A Är skeptiska till planen enligt följande: 
 
B En väl planerad infrastruktur borde vara ett minimikrav när en ort 
som Utby byggs ut. Trafikmängderna på Tåbergsvägen kommer att 
fördubblas. Många områden har alldeles för smala vägar. 
Kommentarer: Se 1 A ovan.   
 
C Exploateringen av området sker inte med stor hänsyn till områdets 
natur och kulturvärden. En tomt är placerad på en fornlämning. I dag 
finns mycket grönt, träd och olika stilar på husen , vilket riskerar att 
försvinna. Risk för överexploatering som gör att känslan för området 
på sikt försvinner. 
Kommentarer: Tomten på fornlämningen är nu borttagen, men skulle 
annars ha förutsatt att fornlämningen fick lov att tas bort. (Se 1 C 
ovan). Miljö och Stadsbyggnad bedömer att området inte kommer att 
upplevas som överexploaterat. Tomterna är genomgående större än i 
rena villaområden.  
 
D Många tomtköpare vill ha båtplatser, vilket knappast går att ordna 
i Utby. Har kommunen planer på en kommunal småbåtshamn? 
Kommentarer: Båtplatsfrågan är förvisso ett problem, men är inte 
tillräckliga skäl för att avstå från nya tomter i Utby. Kommunen har 
inga planer på att anlägga någon småbåtshamn. 
 
E Lämnas garantier till VA-föreningen att VA-anläggningen räcker 
till för samtliga hushåll? 
Kommentarer: Hittills har avsaknaden av vattenreservoar i utby 
medfört ett kapacitetsproblem, men en reservoar kommer att stå klar 
hösten 2006. På spillvattensidan finns det generellt god kapacitet i 
Utby. 
 
 
10 Erika och Björn Sternersson, Herrestads- Torsberg 2:5, 3 maj 
2006  
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Dagvatten från de nya tomterna, bl a  vatten från biltvättning, riskerar 
att skada brunnen. 
Kommentarer: Dagvatten är normalt att anse som rent vatten, men 
frågan bör studeras närmare. 
  
 
11 Karl- Gustavs väg vägsamfällighet, 26 februari 2006  
A I stället för att avsluta Karl Gustavs väg med en vändplan vore det 
bra att bygga en slinga mot söder. 
Kommentarer: Se bl a  1 C ovan. 
 
B Den stig som är inritad över Herrestads- Berg 2:6 borde rustas upp 
för att ge bättre cykelväg mot bl a Uddevalla centrum och Undabadet. 
Kommentarer: Instämmer att detta är en viktig gång- och cykelför-
bindelse. Det gäller att finna en lämplig huvudman för denna väg. 
 
C Den som exploaterar de nya tomterna får se till att nödvändiga  
förbättringar av Karl Gustavs väg sker. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad bedömer preliminärt att vä-
gen tål en viss trafikökning, men frågan bör studeras i kommande 
planarbete. Se även 1 C ovan. 
  
 
12 Göran o Gunnel Holmberg, Utby 3:35, 5 maj 2006  
A Vill köpa till mark på baksidan av 3:35. 
Kommentarer:   
 
B Det är önskvärt med en ny gångstig från tomt L ner till Karl Gus-
tavs väg. 
Kommentarer: Terrängen förefaller vara myscket brant vid den före-
slagna stigen, men Miljö och Stadsbyggnad ska studera detta område 
ytterligare. 
 
C Stigen över Herrestads- Berg bör förbättras. 
Kommentarer: Se 9 B ovan. 
 
 
13 Patrik och Annika Olausson, Utby 3:55, 3 maj 2006  
Motsätter sig att grönområdet bakom 3:55 tagits bort. 
Kommentarer: Grönområdet kommer troligen att bli kvar. Se 1 C 
ovan. 
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
14 Socialtjänsten, 27 mars 2006  
15 TeliaSonera 1 mars 2006  
 
 
MILJÖBEDÖMNING 
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Miljö och Stadsbyggnad bedömer att detaljplanen inte kommer att  
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna programsamrådsredogörelsen, 
 
att låta programmet med de synpunkter som anges i Miljö 

och Stadsbyggnads yttrande ligga till grund för fortsatt 
planering, 

 
att uttala att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 

miljöpåverkan  
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD  
 
 
 
Sören Larsson    Mats Windmark  
Planchef   planarkitekt  
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