
   1
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Miljö och Stadsbyggnad 
                    

 
SAMRÅDSHANDLING 
 
PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande 
 

PROGRAM TILL DETALJPLAN för 
DEL AV STALE 1:10, Lycke, Uddevalla kommun 
Program upprättat av CIM&BIM Arkitekter AB den 24 januari 2006 
 

Programsamrådsredogörelse upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 5 februari 2008 
______________________________________________________________________ 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2006 att samråd om pro-
grammet till detaljplan skulle ske. Programmet skickades därefter på remiss till kom-
munala och regionala instanser, sakägare m fl under tiden 24 mars 2006 – 19 maj 2006. 
Programmet fanns också tillgängligt på kommunens hemsida på Internet. 
 

SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

1. Barn och Utbildning, 27 mars 2006 
Barnen kommer att ha nära väg till Bokenäs skola och även om vägen har låg trafikbe-
lastning är det viktigt att trafikmiljön beaktas i det fortsatta planarbetet, så att barn och 
skolelever tillförsäkras en säker trafikmiljö till skolan. 
Kommentar: Naturligtvis skall vi i varje situation verka för en så bra trafiksäkerhet 
som är möjlig och rimlig. Det vore önskvärt med en separat gång- och cykelbana utmed 
väg 791, men med tanke på vägens låga trafikbelastning och med de, relativt sett, få 
personer som skulle nyttja den, så kan det inte anses ekonomiskt rimligt att i dagsläget, 
och i samband med den här planens genomförande, bygga en sådan. Det finns säkert ett 
stort antal andra platser där en sådan investering skulle vara mer välmotiverad. Trafiksi-
tuationen bör i det här fallet inte förhindra exploateringen, då det ju på landsbygden 
finns andra kvaliteter som borde attrahera t ex barnfamiljer. Det kanske också är så att 
boende på landsbygden får ta ett större ansvar för vissa frågor än boende i tätorterna och 
detta gäller kanske även trafiksäkerheten för skolbarnen.  
 
2. Lantmäterimyndigheten, 12 april 2006 
a) För att få en helhetslösning vad gäller infartsvägen och dagvatten för området bör 
befintliga bostadsfastigheter tas med i detaljplanen.  
Kommentar: Motiv finns för att befintliga fastigheter skall ingå, men de bedöms inte 
vara så avgörande att krav kan ställas på att så skall ske. Men extra stor vikt bör därför 
läggas vid genomförandebeskrivningens redovisning av nyttigheter som avses bli ge-
mensamma för befintliga och nya fastigheter. 
 

b) Plangränsen bör anpassas mot befintlig fastighetsgräns. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad föreslår att anpassning sker till befintlig fastig-
hetsgräns där det är lämpligt. 
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c) Istället för grönområde bakom varje fastighet är kanske lämpligare att utöka före-
slagna fastigheter? 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad föreslår att synpunkten beaktas där så är lämp-
ligt. 
 

d) Är en besöksparkering tillräcklig? 
Kommentar: Tomterna inom området är ganska stora och att anlägga en besöksparker-
ing med sju platser bedöms vara tillräckligt. 
 

e) Gemensamhetsanläggningar för dagvatten och parkering inrättas. 
Kommentar: Gemensamhetsanläggningar för dagvatten och parkering skall inrättas. 
 
3.   Kultur- och fritidsnämnden, 19 april 2006 
Godkänner programmet med tillägget att nordost om områdets tre ostligaste tomter lig-
ger ett fornlämningsområde med fortsättning både åt norr och syd. Om bebyggelse på 
dessa tre tomter kräver alltför kostbara undersökningar, alternativt om man tvingas ta 
bort allt för viktiga delar av fornlämningsmiljön, kan dessa tre tomter kanske strykas el-
ler göras smalare. Kanske finns möjligheten att vändplan och gästparkering byter plats 
med sista tomten.. 
Kommentar: Ett område nordost om planområdet är redovisat som fornlämningsmiljö 
och i anslutning till planområdet finns ett antal kända fornlämningar. Den närmst beläg-
na fornlämningen ligger nordost om planområdet och har RAÄ-nummer: Bokenäs 
312:1. Denna fornlämning är av typen stensättning och utgörs av en stenfylld rund grav. 
Med anledning av detta genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning den 7 
och 15 maj 2007. Enligt utredningen indikerar de enstaka spridda fynden en förhistorisk 
närvaro av människor på platsen, men Bohusläns museum gör bedömningen att materia-
let är för litet för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd. 
 
4. Tekniska nämnden, 8 maj 2006 
a) Tillstyrker fortsatt planarbete med beaktade av tekniska kontorets synpunkter. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Tekniska kontorets synpunkter är följande: 
b) Vid utformningen av vägar och vändzoner skall Renhållningsordningens föreskrifter 
beaktas. Tillfartsvägen skall utformas med erforderliga mötesplatser. 
Kommentar: Vid utformningen av vägar och vändzoner kommer Renhållningsord-
ningens föreskrifter att beaktas och tillfartsvägen kommer att utformas med erforderliga 
mötesplatser. 
 

c) I det fortsatta detaljplanearbetet skall inriktningen vara att enskilt huvudmannaskap 
skall gälla för den allmänna platsmarken. 
Kommentar: Enskilt huvudmannaskap kommer att gälla för all allmän platsmark inom 
planområdet. 
 

c) Kommunal vatten- och avloppshantering är för närvarande inte aktuellt att bygga ut 
i området. 
Kommentar: Vattenförsörjningen löses genom separata djupborrade brunnar för varje 
enskild fastighet och avloppet löses genom en gemensam avloppsanläggning  
 
5.   MSB, Bygg- och miljöavdelningen, 22 maj 2006 
a) När det gäller uppvärmningssätt bör detaljplanen följa Energiplanens riktlinjer. 
Kommentar: Synpunkten noteras och införs i planbeskrivningen. 
 

b) ”VA-strategi för kustnära områden inom Uddevalla kommun” togs fram 1995 och 
det har skett mycket ändringar inom lagstiftningen sedan dess. Därför kan den inte kal-
las aktuell. 
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Kommentar: Synpunkten noteras och omformulering skall ske. 
 

c) Alla fastigheter inom detaljplanen ska lösa avloppsfrågan gemensamt. 
Kommentar: Avloppet skall lösas genom en gemensam avloppsanläggning för till-
kommande fastigheter i området. Möjlighet för befintlig bebyggelse att ansluta till den 
gemensamma anläggningen skall finnas, men bör vara frivillig. 
 
REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

6.   Länsstyrelsen, 17 maj 2006 
a) Som underlag för en bedömning av om föreslaget blir olämpligt med hänsyn till häl-
sa och säkerhet behöver trafiksäkerheten, geotekniken, samt eventuell påverkan från 
djurhållning klarläggas. För att belysa dessa frågor bör ett större område än nu är fal-
let studeras i programmet. 
Kommentar: Noteras. Se kommentarer nedan. 
 

b) Vägverket konstaterar att utbyggnad av bostäder planeras även i närliggande områ-
de. Det är därför viktigt ur planeringssynpunkt att ett helhetsgrepp tas för ett större om-
råde vad gäller trafiksäkerheten. Kommunen måste visa var och hur man tillskapar en 
godtagbar säkerhet för skolbarn och övriga oskyddade trafikanter när de behöver ta sig 
till olika målpunkter utanför det nu aktuella planområdet. Hur kan gång- och cykeltra-
fiken planeras? Även kollektivtrafiken behöver belysas.  
Kommentar: Se kommentar till punkt 1 ovan. Kollektivtrafikens nuläge i anslutning 
till området skall redovisas i handlingarna. Ett ökat helårsboende i trakten bör stärka 
kollektivtrafiken. 
 

c) Siktförhållandena vid planområdets anslutning till väg 791 måste förbättras och den 
förbättringen behöver också beskrivas i detaljplanen. Länsstyrelsen hänvisar till Väg-
verkets yttrande som ska beaktas. Vägverket bedömer att sikten, fem meter in på den ak-
tuella anslutningen, i riktning norrut måste förbättras för att en utbyggnad enligt för-
slaget skall godkännas. 
Kommentar: Siktförhållandena skall förbättras i enlighet med Vägverkets yttrande och 
denna förbättring skall beskrivas i detaljplanen. Förslagsvis upprättas ett avtal mellan 
berörda parter som skall vara underskrivet innan detaljplanen antas, om inte genomfö-
randet av åtgärden kan säkras på annat sätt. 
 

d) Länsstyrelsen förutsätter att de geotekniska förhållanden och förutsättningarna för 
plangenomförandet kommer att klargöras i planskedet. Detta gäller även radonfrågan. 
Kommentar: En geoteknisk utredning är beställd och kommer att färdigställas under 
planarbetets gång. I detaljplanen skall införas en bestämmelse att bostadshusen skall ut-
föras radonsäkert om inte annat radonskydd med mätningar visar sig vara tillräckligt. 
 

e) I programhandlingen finns omnämnt att området är en jordbruksbygd och att av-
ståndet från den tänkta bostadsbebyggelsen till befintlig stallbyggnad samt betesmark 
är så stort att detta inte torde vara något problem. Länsstyrelsen anser dock att det på 
föreliggande underlag inte är möjligt att bedöma om planen är godtagbar ur hälsosyn-
punkt, då omfattning och innehåll i närliggande jordbruksverksamhet inte är redovisad. 
Enligt länsstyrelsens mening torde även intresset av stabila förhållanden och utveck-
lingsmöjligheter för jordbruksverksamheten behöva beaktas. I en framtida utveckling 
kan närliggande bostäder vara hämmande. Konsekvenserna av förslaget för tillkom-
mande bostadsbebyggelse på grund av närheten till befintlig jordbruksverksamhet har 
inte tillräckligt redovisats i planprogrammet. 
Kommentar: Den föreslagna bostadsbebyggelsen tar i sig inte i anspråk någon jord-
bruksmark och omfattningen av närliggande jordbruksverksamhet är enligt planförfatta-
ren inte stor. På gärdet i väster sker ekologisk odling av spannmål och på grannens 
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mark, Bjällane 3:6, är det vall. Närmsta område med hästar är, enligt planförfattaren, 
ca 400 meter öster om den sydöstra nya planerade bostadstomten. 
 

f) Eventuellt kan arkeologisk utredning erfordras, i övrigt ingen erinran från kulturmil-
jösynpunkt. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 3 ovan. 
 

g) Länsstyrelsen har från naturvårdssynpunkt inget att erinra mot planerna. Inom eller 
i angränsning till området finns det inga dokumenterade naturvårdsobjektområden. 
Dock vill länsstyrelsen upplysa om följande då planområdet ligger i kanten av jord-
bruksmark: Stenmurar i och i kanten av jordbruksmark är biotopskyddade. Dessa sten-
murar får ej demonteras, flyttas eller skadas. Länsstyrelsen kan, då särskilda skäl finns, 
meddela dispens från biotopskyddsbestämmelserna. 
Kommentar: Inom planområdet finns stenmurar som är inmätta. Planförslaget skall ut-
formas så att dessa stenmurar ej kommer att skadas. 
 

h) Vattenfall Eldistribution AB har anläggningar inom planområdet, 10 kV luftlednin-
gar som markerats som röda heldragna linjer på karta. Anläggningarnas lägen är inte 
exakta, eftersom inmätningar inte är gjorda. Enligt "Starkströmsföreskrifterna 1999:5" 
skall säkerhetsavståndet till en byggnad från en spänningsförande ledare minst vara 5 
meter för en 10 kV luftledning. Pga den allmänna opinionen vill Vattenfall tillämpa den 
av myndigheterna rekommenderade försiktighetsprincipen. Det övergri-pande syftet 
med denna är att på sikt reducera exponeringen för magnetfält i vår omgivning för att 
minska risken för att människor eventuellt skadas. Planen tillstyrks under förutsättning 
att 10 kV luftledningen säkerställs med ett I-område i planen och att Starkströmsföre-
skrifterna följs angående avstånd till byggnad. 
Kommentar: Den aktuella 10 kV luftledningen är inmätt och eftersom denna enbart 
tangerar planområdet över mark som utlagts som NATUR-mark har det inte ansetts 
nödvändigt att införa något I-område i detaljplanen. Avståndet från 10 kV ledningen till 
närmsta nya bostadshus kan som minst bli ca 15 meter. 
 

i) Skogsstyrelsen har inget att invända emot planförslaget. 
Kommentar: Noteras. 
 

j) Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. 
Kommentar: Noteras. 
 
7.  TeliaSonera, 4 april 2006 
TeliaSonera har inget att erinra mot planen. 
Kommentar: Noteras. 
 
ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 
 

8.  Västrafik Fyrbodal AB, 16 maj 2006 
Västtrafik har inga synpunkter. 
Kommentar: Noteras. 
 
9. Polismyndigheten, 7 juli 2006 
Polismyndigheten har inget att erinra rörande detaljplanen Stale 1:10. 
Kommentar: Noteras. 
 
 
SAKÄGARE 
 

10. Fastighetsägarna i området, 16 st (gemensam skrivelse), 19 maj 2006 
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a) Vi fastighetsägare anser att en utökad byggnation som sådan i det aktuella området 
är gynnsamt för bygden och är således i grunden oreserverat positiva till detta. Av un-
derlaget framgår att meningen är att befintlig väg även skall nyttjas av de nytillkom-
mande boende, vilket vi däremot har betänkligheter emot, både ur vägunderhålls- och 
trafiksäkerhetssynpunkt. 
Den befintliga vägen har under många år underhållits av oss fastighetsägare utan någ-
ra externa bidrag, innebärande stora kostnader och nedlagda mantimmar. Vi bedömer 
att vägen av oss även fortsatt kan underhållas på ett tillfredsställande sätt för den trafik 
som är relaterad till den befintliga bebyggelsen, men skulle knappast hålla för det öka-
de slitage som den i det närmaste fördubblade trafik som utbyggnad-programmet skulle 
innebära, i vart fall inte utan avsevärt ökad kostnad och arbetsinsats för oss villaägare. 
Dessutom är den befintliga vägen dragen mycket nära inpå befintliga hus och tomter 
vilket redan innebär risker, varför en fördubblad trafik, som aktuell nybyggnation skulle 
innebära, skulle minska säkerheten på ett oacceptabelt sätt. 
Vårt starka önskemål är således att trafiken relaterad till den nya bebyggelsen inte skall 
ledas på befintlig väg, utan att det nya vägavsnitt som skall betjäna det nya området 
istället skall förbindas med väg 790. 
Det skall enligt vår mening vidare inte finnas någon körbar förbindelse mellan befintlig 
och ny väg av det skälet att vi förutsätter att det allra mesta av den tillkommande trafi-
ken (liksom den nuvarande) kommer att komma från det håll Bokenäs skola ligger, var-
vid man, trots om en sydlig förbindelse skulle finnas, ändå skulle välja att nyttja den nu 
befintliga vägen. 
Vidare skulle den fastighetsägare som bor längst ute i vägens ände drabbas av en i vår 
mening orimligt hög årlig kostnad för vägunderhåll, då vårt system är sådant att man 
betalar i proportion till hur lång del av vägen man nyttjar. 
Kommentar: Enligt Miljö och Stadsbyggnads uppfattning bör den befintliga vägen 
med föreslagna förbättringar (se punkt 6c ovan) tåla trafiken från de sju nya bostadshu-
sen. Beträffande kostnadsfördelningen av drift och underhåll bör det bildas en gemen-
samhetsanläggning för vägen. Detta görs genom en lantmäteriförrättning där deltagande 
fastigheter och ansvar klarläggs.  
 

Om ovanstående av något skäl inte skulle godtagas är fastighetsägarnas krav: 
 

b) Att vägen asfalteras och förses med någon form av farthinder. 
Kommentar: Rent generellt kan man säga att om en väg får högre standard blir även 
behovet av farthinder högre. Det kan inte vara rimligt att först göra en investering för att 
förbättra framkomligheten för att sedan förstöra denna med farthinder. I det avsnitt av 
väg 791 där den ovan nämnda grusvägen ansluter är dock siktförhållandena inte tillräck-
ligt bra och där skall sikten förbättras i riktning norrut 5 meter in på den aktuella anslut-
ningsvägen. Denna tillfartsväg skall även utformas med erforderliga mötesplatser.  
 

c) Att befintlig vägsträcka delvis dras om och rätas i de delar där den kröker som mest 
och löper närmast hus och tomter. 
Kommentar: Se kommentaren ovan. 
 

d) Att kostnaderna för ovanstående inte drabbar de nuvarande fastighetsägarna. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnads åsikt är att kostnaderna för förbättringarna av 
den befintliga vägen inte skall belasta de befintliga fastigheterna. Detta skall redovisas i 
genomförandebeskrivningen. 
 

e) Att vid ny- eller ombyggnation av befintlig väg, besiktning av densamma skall företa-
gas före och efter nybyggnationen för att kontrollera att den får samma goda standard 
som vi fastighetsägare med egna medel hållt den. Besiktningen skall utföras av vår (dvs 
fastighetsägarnas) egen representant, samt en opartisk besiktningsman. 



   6
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnads åsikt är att befintlig väg skall besiktigas i en-
lighet med det ovan anförda. Detta skall redovisas i genomförandebeskrivningen. 
 

f) Att kostnaden för ovanstående besiktningar inte drabbar oss fastighetsägare (förutom 
kostnaden för vår egen representant). 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnads åsikt är att kostnaderna för besiktningarna inte 
skall belasta de befintliga fastigheterna. Detta skall redovisas i genomförandebeskriv-
ningen. 
 

g) Ett ytterligare krav är att, i det fall någon form av gemensamhetsanläggning för t ex 
avlopp skall byggas för den nya bebyggelsen, detta inte skall omfatta även befintliga 
fastigheter, vilka de facto redan har väl fungerande avloppssystem. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 5c ovan.  
 

h) Vi betonar alltså avslutningsvis att vi välkomnar ny bebyggelse i området. Hänsyn 
måste dock tagas till vår argumentation ovan beträffande väg och trafiksäkerhet. 
Kommentar: Noteras. 
 

11. Åke Rosén, ägare till fastigheten Bjällane 3:6, 23 maj 2006 
a) Anser att föreslagen byggnation kommer att passa bra in i naturen. Fastighetsägaren 
förutsätter dock att det inte sker något som påverkar Bjällane 3:6. 
Kommentar: Enligt exploatören finns det en befintlig dagvattenledning på Bjällane 3:6 
som tillkommande bebyggelses dagvatten samt det renade avloppsvattnet skall anslutas 
till. I det här läget kan inte garanteras att befintlig kulverts dimension är tillräcklig. Där-
för kan inte uteslutas att en större kulvert måste anläggas, vilket i sin tur då skulle kunna 
innebära en viss påverkan på Bjällane 3:6. 
 
SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Programsamrådet bedöms utgöra ett värdefullt bidrag till det fortsatta arbetet med pla-
neringen av området. Bedömningen är att det föreligger en acceptans för ett bebyggande 
av området, men att det är en del frågor som måste belysas och utredas ytterligare under 
det fortsatta planarbetet. Miljö och Stadsbyggnad vill därför föreslå att miljö- och stads-
byggnadsnämnden skall vara beredd att pröva detaljplan under förutsättning att hänsyn 
tas till vad som framgår av den här redogörelsen. 
 
SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSETTS 
Det finns synpunkter från följande sakägare (se punkt 10 och 11ovan) som helt, eller 
delvis, inte föreslås bli beaktade: 
- Stefan Brännwik (Lycke 1:2) 
- Kurt Eriksson (Stale 1:23) 
- Ann-Britt Eriksson (?) 
- Lars Karlsson (Stale 1:13) 
- Anette Stigsdotter Karlsson (Stale 1:13) 
- Mattias Kristensson (Lycke 1:3) 
- Paula Kristensson (Lycke 1:3) 
- Erik Petrusson (Stale 1:18) 
- Ester Petrusson (Stale 1:18) 
- Lasse Qvist (Lycke 1:4) 
- Astor Rudolfsson (Stale 1:16) 
- Marianne Rudolfsson (Stale 1:16) 
- Kent-Ove Stenström (?) 
- Marie Stenström (?) 
- Ralph Wallgard (Stale 1:14) 
- Marianne Lundmark (Stale 1:14) 
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(Anm: Då det inte framgår av inkommen skrivelse vilka fastigheter som namnen re-
presenterar, så har förvaltningen kompletterat med fastighetsbeteckningar där så har senterar, så har förvaltningen kompletterat med fastighetsbeteckningar där så har varit 
möjligt utifrån vad som framgår av upprättad fastighetsförteckning.) 
- Åke Rosén (Bjällane 3:6) 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta  
 

att  godkänna redogörelsen för programsamrådet,  
att  vara beredd att pröva detaljplan under förutsättning att hänsyn tas till vad som 

framgår av redogörelsen för programsamrådet, 
att detaljplanen inte kan antas komma att innebära betydande miljöpåverkan, 
att planen initieras och upprättas genom exploatörens försorg och på dennes bekost-

nad, 
att planavtal skall upprättas mellan exploatören och Miljö och Stadsbyggnad, 
att  samrådshandlingar skall vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, 
att skicka detaljplaneförslaget på samråd samt 
att upplysa om att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att 

antas och vinna laga kraft.  
 
 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planchef 


