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Planen är upprättad av  Planeco Samhällsplanering 
Utlåtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 9 februari 
2010  
 
HANDLÄGGNING 
 
Detaljplan upprättad den 15 oktober 2009 har varit utställd för gransk-
ning på Medborgarkontoret, Uddevalla stadsbibliotek samt vid Miljö 
och Stadsbyggnads foajé i Stadshuset under tiden 10 december 2009 – 
28 januari 2010. Det fanns även på kommunens hemsida 
www.uddevalla.se.  
 
Kungörelse om utställningen infördes i Bohusläningen samt anslogs 
på kommunens anslagstavla den 10 december 2009. Kopia av kungö-
relsen skickades den 9 december 2009 till sakägarna enligt fastighets-
förteckningen. Planhandlingarna skickades samma dag till länsstyrel-
sen  m fl  myndigheter (se sändlistan) 
 
Ett förslag till ”ändring av detaljplan” har tidigare varit utsänt på sam-
råd under tiden december 2008—januari 2009. Framförda synpunkter 
sammanfattades och kommenterades i en samrådsredogörelse, daterad 
den 15 oktober 2009. Vid samrådet förutsattes en handläggning med   
s k enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap. 28 §. Framförda synpunk-
ter från Länsstyrelsen medförde en fortsatt handläggning genom nor-
malt planförfarande. 
 
 
SAMMANDRAG  AV INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRAN-
DEN samt 
MILJÖ och STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1 Länsstyrelsen, 27 januari 2010  
A Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 
kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och 
därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt miljöbalken påtag-
ligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämp-
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lig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas eller att det 
som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet  
 
B I planbeskrivningen redovisas att stabilitetsproblem eller risk för 
blocknedfall/stenras saknas. Underlag för denna bedömning behöver 
dock redovisas. 
Kommentarer: Fotodokumentation avseende bergsslänten bifogas 
planbeskrivningen.  
 
C SGI rekommenderar att bryggans status (grundläggning, hållfast-
het, korrosion) redovisas i planhandlingarna. Krävs åtgärder bör des-
sa säkerställas. 
Kommentarer: Bryggors status och underhåll kan inte regleras i en 
detaljplan. 
 
D Som tidigare nämnts krävs anmälan om vattenverksamhet för upp-
förande av bryggor. Anmälan prövas av Länsstyrelsen. 
Kommentarer: Noteras. 
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 12 januari 2010  
Se 1B och 1C ovan. 
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
3 Bostadsrättsföreningen Anevikshus, Bokenäs- Bua 1:16, E-brev 
daterat den 20 januari 2010  
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDET, VILKA HELT ELLER 
DELVIS INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA 
Det finns inga kvarstående erinringar från plansamrådet. 
 
 
UNDERRÄTTELSE ENLIGT PBL 5:27 resp 5:30  mm 
 
Utlåtandet skickas för kännedom till Bostadsrättsföreningen  
Anevikshus samt till länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning enligt PBL 12:1 
om planen antas.   
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson    Mats Windmark  
planchef   planarkitekt  
 
  


