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UTLÅTANDE över 
detaljplan för  
 

AMMENÄS 1:201 mm 
 
Forshälla församling, Uddevalla kommun 
 
Planen är upprättad av  Planeco samhällsplanering  
Utlåtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 6 april 2010  
 
 
HANDLÄGGNING 
 
Detaljplan upprättad den 21 januari 2010 har varit utställd för gransk-
ning på Medborgarkontoret, Uddevalla stadsbibliotek samt vid Miljö 
och Stadsbyggnads kontor under tiden 19 februari – 19 mars 2010. 
Det fanns även på kommunens hemsida www.uddevalla.se.  
 
Kungörelse om utställningen infördes i Bohusläningen samt anslogs 
på kommunens anslagstavla den 19 februari 2010. Kopia av kungörel-
sen skickades den 18 februari 2010 till sakägarna enligt fastighetsför-
teckningen. Planhandlingarna skickades samma dag till länsstyrelsen. 
 
Plansamrådet sammanfattades och kommenterades i en samrådsredo-
görelse daterad den 12 januari 2010. 
 
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2010 att 
detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåver-
kan. 
 
 
SAMMANDRAG  AV INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRANDEN  
 
Länsstyrelsen, 12 mars 2010  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 
1§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och där-
för inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt miljöbalken (MB) 
påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir 
olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att 
strandskydd enligt 7 kap Miljöbalken upphävs i strid med gällande 
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bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämpligt med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.  
 
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats.   
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Det finns inga kvarstående erinringar mot planförslaget varför det är 
klart för att antas. 
 
 
UNDERRÄTTELSE ENLIGT PBL 5:27 resp 5:30  mm 
 
Utlåtandet skickas för kännedom till Elisabeth Magnusson och Ingela 
Magnusson samt till länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen kommer att få en begäran om prövning enligt PBL 12:1 
när planen är antagen.   
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
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