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UDDEVALLA KOMMUN      

 
ANTAGANDEHANDLING 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande 
detaljplan för del av  

 
UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 mfl 
HERRESTADS- TORSBERG 2:3  
 
Herrestads församling, Uddevalla kommun 
Upprättad av Miljö o Stadsbyggnad den 20 april 2007    
 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
 
Planförslag upprättat den 3 oktober 2006 har skickats för samråd till 
kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda fastig-
hetsägare. (Se sändlistan). Planförslaget har varit utställt för samråd i 
Norgårdens biblioteket, Medborgarkontoret samt utanför Miljö och 
Stadsbyggnads expedition. Innan detta planförslag upprättades har ett 
programsamråd skett. Se särskild redogörelse. 
 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER 
samt  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1 Länsstyrelsen, 13 december 2006  
A Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning blir olämplig eller att 
miljökvalitetsnormerna enligt Miljöbalken inte iakttas. Frågor som berör riksintresse 
(Natura 2000-område) samt hälsa och säkerhet måste lösas dock på ett tillfredsstäl-
lande sätt för att inte planen ska prövas enligt PBL 12:1, se nedan.  
 
B Dagvattenfrågans hantering måste klarläggas som underlag inför bedömningen av 
om det som föreslås blir olämpligt med avseende på riksintresset. 
Kommentarer: I planbeskrivningen anges att resp ägare till de fastigheter som an-
sluts till dagvattenledning måste ordna fördröjning på tomtmark.  
 
C De geotekniska förhållandena måste klarläggas som underlag inför bedömningen 
av om det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet. Bergras-
frågan måste också utredas.  
Kommentarer: Geoteknisk utredning är nu utförd och den visar att det inte föreligger 
några stabilitetsproblem om tomt P tas bort, vilket har skett inför planens utställning. 
Även bergteknisk utredning har utförts och vissa ”problempunkter” pekas ut. Planbe-
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skrivningen går igenom varje problempunkt som berör planen. Särskild planbestäm-
melse har införts. 
 
1 D Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planförslaget inte behöver 
miljöbedömas. 
 
E Planen tar hänsyn till museets samt Länsstyrelsens förslag på fornlämningsområde 
för fornborgen Herrestad 157 samt boplatsen Herrestad 300.  
 
F Vägverket konstaterar att anslutningspunkten till länsväg 161 är av god standard 
och har inte att erinra mot planen. Det är positivt att kommunen har intentionen att 
skriva avtal mellan exploatör och vägförening för att förbättra trafiksäkerheten inom 
området. Gångstigen för att förbättra barns skolväg ses som en del i dessa åtgärder. 
Kommunen bör förtydliga var nämnda gångstråk och tunnlar finns. Om gångstigen 
ligger inom planen bör den markeras på plankartan. Hur är det tänkt att gång- och 
cykeltrafiken i området ska ske för övrigt? 
Kommentarer: En liten del av gångstigen ligger inom planområdet, men utredning 
pågår för närvarande om dess utformning och exakta placering. Vägarna inom plan-
området är av lågfartskaraktär och har så låga trafikmängder att separering mellan bi-
lar och skyddade trafikanter inte erfordras.   
 
G Frånsett att u-område för 10 kV-ledningar ska säkerställas i planen så har Vatten-
fall ingen erinran mot planen. 
Kommentarer: För kablarna behövs mer noggrann lägesinformation från Vattenfall. 
U-områden anges inte på allmän plats, och för befintliga ledningar som är säkrade 
med ledningsrätt är behovet av u-områden mindre än för planerade ledningar. Den bef 
10 kV kabel som ev berör tomt M bör flyttas. 
 
H Det är viktigt att förslaget ses över för att öka tillgängligheten i området för alla 
individer. 
Kommentarer: Områdets terräng är sådan att tillgängligheten för rörelsehindrade inte 
kan förbättras. Däremot är det mycket angeläget att förbindelse mellan entré och bil-
plats på tomt görs med minsta möjliga lutning.  
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 2 november 2006  
Se 1 C ovan. 
 
 
3 Vattenfall eldistribution, 25 november 2006  
Se 1 G ovan. 
 
 
4 Vägverket, 9 november 2006 
Se 1 F ovan. 
 
 
 
 
5 Utby samfälighetsförening, förvaltar bl a  Tåbergsvägen och 
Hagabergsvägen, 25 november 2006  
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A Vid en nyetablering och utökning av tomter krävs vägförbättringar 
och ett trafiksäkrare vägnät som följd därav eftersom det därigenom 
uppstår en ökad trafikström och belastning på vägnätet. Kostnaden 
för åtgärderna knyts till nyetablering av tomter i form av genomfö-
randeavtal med entreprenörerna, som därmed ska finansiera åtgär-
derna för ett bättre och säkrare vägnät.  
Kommentarer: Miljö o Stadsbyggnad förespråkar att ett avtal sluts 
mellan resp exploatörer och samfällighetsföreningen för att Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ska kunna anta planen. 
 
B Alternativ väg/evakueringsväg från Södra Utbyområdet planläggs. 
Miljö o Stadsbyggnad bör möjliggöra denna fråga för att öka säker-
heten och evakueringsmöjligheten i området.  
Kommentarer: Som föreningen själv skriver så finns denna möjlig-
het redan i gällande detaljplaner. Alla dessa frågor kan lämpligen tas 
upp när exploatör eller förening begär förrättning. 
 
C Dagvatten från de nya fastigheterna får inte belasta Tåbergsvägens 
vägdiken. 
Kommentarer: Instämmer. Alla nya tomter som får kommunal spill- 
och vattenanslutning ska också ha dagvattenanslutning. 
 
 
6 Karl-Gustavs vägsamfällighet, 25 juni 2006 
Karl Gustavs väg är alltför smal, i synnerhet i backen. Om antalet 
tomter ökar måste detaljplanen se till att vägbanan breddas i backen. 
Kommentarer: Enligt nu gällande detaljplan är det 14 fastigheter 
som ska trafikera backen. I programsamrådshandlingen skulle 7 nya 
tillkomma utöver de 14 bef. Enligt plansamrådshandlingen skulle 4 
nya tillkomma utöver de 14 bef. Inför utställningen föreslås nu att 2 
nya tomter tillkommer utöver de 14 bef. (Se kommentar 7 nedan). An-
talet tillkommande tomter har således minskat. I och för sig bedömer 
Miljö o Stadsbyggnad att backen tål en mindre trafikökning (22 % i 
detta fall). Redan gällande plan har dock en sådan bredd mellan tomt-
gränserna att en breddning av vägen medges, om dagvattnet inte be-
höver tas om hand i ett öppet dike. Om dike behövs så kan man anläg-
ga ett makadamfyllt dike med en körbar överyta, att användas vid mö-
ten. 
 
 
7 Ägarna till ca 10 fastigheter, gemensam skrivelse 
Yrkar att tomten Q ska tas bort ur planen. Enligt gällande plan är det 
naturområde. 
Kommentarer: Tomt Q tas bort ur planen och förblir därmed allmän 
plats natur.  
 
 
 
 
8 Harriet o Ingvar Andreasson, Utby 3:19, 16 november 2006  
Yrkar att tomten Q tas bort. 
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Kommentarer: Se 7 ovan. 
 
 
9 Hans o Lena Klar, Utby 3:51, 16 november 2006  
Yrkar att tomten Q tas bort. 
Kommentarer: Se 7 ovan. 
 
 
10 Hans Johansson, Utby 3:48 
A Yrkar att tomt Q tas bort. 
Kommentarer: Se 7 ovan. 
 
B Önskar att en liten yta bakom 3:19 avsätts till vändplan. 
Kommentarer: Gällande plan kan anses medge att en liten vändplan 
byggs. 
 
 
11 Anders Andersson, Utby 3:4, 27 oktober 2006  
Vill att vägar och VA gör minsta möjliga intrång på 3:4. Även gång-
stigen bör flyttas. 
Kommentarer: Förlängningen av Karl Gustavs väg vrids så att in-
trånget på 3:4 blir så litet som möjligt. Gångstigen är inte detaljplane-
lagd så flyttning bör diskuteras med ägaren av Herrestads- Berg 2:6. 
 
 
12 Bo Wester, Herrestads- Berg  2:6 
A Inledande kommentar: Den geotekniska utredningen har tyvärr 
inneburit att tomt P på Herrestads.Berg 2:6 har måst tas bort. Se 1 C 
och planbeskrivningen.  
 
B Undrar hur dagvattnet från de närliggande tänkta tomterna påver-
kar 2:6. 
Kommentarer: Detta område är det enda som inte lutar mot havet. 
Ägaren av Utby 3:3, tomterna N och O, bör ordna en dagvattenlösning 
i samråd med 2:6. Lantmäteriet kan bistå. 
 
C Önskar två nya tomter på 2:6 
Kommentarer: Se 12 A ovan. Även närheten till fornlämningen och 
trafiksituationen på Karl Gustavs väg talar emot två nya tomter på 2:6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Gerd o Törner Larsson, Utby 4:40, 13 november 2006  
A Den föreslagna parkeringsplatsen ska tas bort eftersom den skulle 
bli mycket störande. 
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Kommentarer: Parkeringen tas bort.  
 
B Tillfarten till tomt G skulle bli mycket störande och föreslås i stället 
dras från vändplatsen vid vattenreservoaren. 
Kommentarer: Tillfarten flyttas enligt önskemålet.   
 
C Önskar utöka 4:40 mot norr och väster. Ytan behöver ingen bygg-
rätt. 
Kommentarer: Kvarteret utökas. 
 
 
14 Robert Larsson, Utby 2:21, 19 oktober 2006  
A Tillfarten till tomt G skulle bli mycket störande och föreslås i stället 
dras från vändplatsen vid vattenreservoaren. 
Kommentarer: Se 13 B ovan. 
 
B Önskar att det planläggs en yta för lekplats söder om Utby 2:17. 
Kommentarer: Miljö o Stadsbyggnad bedömer att lekplatsen skulle 
komma alltför nära Tåbergsvägen. 
 
 
15 Tore Abrahamsson, Herrestads- Torsberg 2:3, 23 november 
2006  
Önskar några förändringar av planen. 
Kommentarer: Planen justeras i princip enligt önskemålet.. 
 
 
16 Lars Modh, köpare av tomt M på Utby 4:8, 25 oktober 2006  
Önskar högre byggrätt på bl a tomt M. 
Kommentarer: Miljö o Stadsbyggnad vill inte höja byggrätten utöver 
vad som anges i samrådshandlingen. 
 
 
17 Boel Olin o Jan Karlsson, Utby 4:9, 29 oktober 2006  
A Det finns risk att Utby blir överexploaterat. Det pågår många olika 
detaljplaner som ingen kan överblicka. 
Kommentarer: Miljö o Stadsbyggnad har sedan många år en helhets-
bild och befarar inte att Utby blir överexploaterat. Att behandla hela 
Utby i en enda stor detaljplan vore helt ohanterligt och då fungerar 
dessutom inte det helt nödvändiga samspelet mellan detaljplan och 
VA-utbyggnad. 
 
B Trafikökningen och trafiksäkerhetsproblemen inom hela området 
måste värderas. Även om det inte är kommunens ansvar att bygga 
GC-vägar så måste frågan belysas och en godtagbar lösning säker-
ställas genom planarbetet.  
17 B Kommentarer: Miljö o Stadsbyggnad har under lång tid haft 
ingående samråd med Utby samfällighetsförening som förvaltar bl a  
Tåbergsvägen. Där har samtliga eventuella nya tomter hela tiden fun-
nits med i bilden. Trafiksäkerhetsproblemen har identifierats vara bris-
ten på gångbana utefter Tåbergsvägen mellan Hagabergsvägen och 
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n. 

skolbusshållplatsen vid Knaltenkrysset. Därför anser också förening-
en och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att resp exploatörer ska 
teckna ett genomförandeavtal med föreningen för att säkerställa medel 
till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Se även 5A ova
 
 
18 Tekniska kontoret, 28 november 2006  
A U-områden behövs inom tomtgruppen A-G. 
Kommentarer: Läggs ut i samråd med Tekniska kontorets VA-
avdelning. 
 
B Gemensamhetsanläggning ska bildas eller ombildas för all allmän 
plats i området. Det bör ses över om all naturmark i planförslaget är 
relevant. 
Kommentarer: Instämmer. 
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
19 Telia, 13 oktober 2006  
20 Räddningstjänsten, 29 november 2006   
21 Bohusläns museum, 30 november 2006  
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Hans Johansson    Mats Windmark  
planchef   planarkitekt 
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