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ANTAGANDEHANDLING 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
tillhörande detaljplan för  
 

AMMENÄS 1:201 m m 
Forshälla, Uddevalla kommun  
 
Detaljplanen har upprättats av Planeco samhällsplanering  
Samrådsredogörelsen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad den  
12 januari 2010. 
 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
 
Förslag till detaljplan, upprättad den 18 juli 2009, har skickats för samråd till 
kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda fastighetsägare enligt 
sändlista.  
 
 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER  
samt 
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
 
1. Länsstyrelsen, 2009-11-10 
(Yttrandet i sin helhet) 
 
A Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas. 
 
B Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med 
avseende på hälsa eller säkerhet.  
 
C Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen vill dock påminna att vid 
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normalt planförfarande utan program ska Länsstyrelsen få ett extra tillfälle att 
yttra sig om behovsbedömningen innan samrådet om planförslaget.  
 
1 D Råd om tillämpningen av PBL 
Riksintressen 
Länsstyrelsen vill förtydliga att riksintresset för yrkesfisket omfattar lekområde 
torsk. Det kan tilläggas att Havstensfjorden även utgör naturreservat samt Natura 
2000-område. 
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras. 
 
Hälsa och säkerhet 
Statens geotekniska institut (SGI) har från geoteknisk synpunkt inga invändningar 
mot planförslaget. 
 
E Synpunkter i övrigt 
Det framgår av planbeskrivningen att Ammenäs ingår i översiktsplanen under 
begreppet ”områden som kan bli aktuella för ny stadsbebyggelse”. Men enligt 
Länsstyrelsens bedömning ingår aktuellt område under begreppet 
”fritidsbebyggelseområden under omvandling till åretruntbebyggelse”. 
Under planbestämmelserna anges bland annat att det får finnas en 
additionsbostad med högst 50 kvm bruksarea samt en gäststuga. Ska 
byggnadsarean för gäststugan preciseras? 
Kommentarer: Korrekt iakttagelse, planbeskrivningen kompletteras. När det 
gäller planbestämmelserna så följer de gällande detaljplan/ÄD-plan. 
 
F Skanova 
Skanova upplyser om en serviskabel in till befintligt hus. Exploatören förutsätts 
stå för kostnaderna för eventuell undanflyttning av anläggningarna. 
Kommentarer: Delges exploatören. 
 
F Vattenfall 
Ingen erinran. 
 
G Beredning 
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare 
beretts tillfälle att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som statens 
samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda 
synpunkter. 
 
 
2. Skanova AB, 2009-10-05 
Skanova har en serviskabel till befintligt hus. Exploatören förutsätts stå för 
kostnaderna för eventuell undanflyttning av anläggningarna. I övrigt ingen 
erinran. 
Kommentarer: Se punkt 1F. 
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Följande har inget att erinra/inga synpunkter/tillstyrker: 
3. Uddevalla Energi, 2009-10-07 
4. Vattenfall Eldistribution, 2009-10-14 
5. Bohusläns Museum, 2009-10-19 
6. Statens geotekniska institut, 2009-10-08 
 
 
SAMMANFATTNING 
Med de kompletteringar som redovisas ovan kan detaljplanen ställas ut för 
granskning. 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson   Mats Windmark  
planchef   planarkitekt  

 
 
 


