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ANTAGANDEHANDLING 
P401 

 
UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 
 
 
 
Detaljplan för  

ROTVIKSBRO HANDEL 
fastigheten Rotvik 1:9 m fl i Högås, Uddevalla kommun. 
 
Detaljplanen har upprättats av Planeco samhällsplanering den 16 oktober 2008 och re-
viderats den 10 december 2009. 
 

Utlåtande efter utställning har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad den 12 januari 
2010. 
 
HANDLÄGGNING  
Detaljplanen har varit utställd för granskning, i enlighet med 5 kap 23 § plan- och 
bygglagen, under tiden 2009-06-08—07-06. Kungörelse om utställning infördes i Bo-
husläningen den 8 juni 2009. Kungörelsen skickades samtidigt till berörda sakägare en-
ligt fastighetsförteckningen. Utställningshandlingarna skickades till  länsstyrelsen m fl. 
Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga i Miljö och Stadsbyggnads foajé, på 
Medborgarkontoret och Norgårdens bibliotek samt på kommunens hemsida.  
Ett förslag till detaljplan har tidigare varit utsänt på samråd under våren 2008. Framför-
da synpunkter sammanfattades och kommenterades i en samrådsredogörelse, daterad 
den 16 oktober 2008. 
 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER SAMT  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
1 Länsstyrelsen, 2 juli 2009  
A Bedömning enligt 12 kap 1§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas på ett tillfredsstäl-
lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen.  
Kommentar: Se pkt 1C-E.  
 

B Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att ska-
das, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt mil-
jöbalken inte iakttas. Däremot måste trafiksäkerhetsfrågor samt skyddsavstånd till 
”farligt godsled” klarläggas som underlag inför bedömningen av om det som föreslås 
blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet.  
Kommentar: Se pkt 1C-E.  
 

Hälsa och säkerhet 
Trafiksäkerhet 
C Länsstyrelsen hänvisar till Vägverkets yttrande där Vägverket bl a påtalar att detalj-
planerna för Rotvik 1:9 och Högås-Torp 1:4 bidrar tillsammans till ett gemensamt pro-
blem kring Rotviks befintliga utfart vid väg 160. Infartstrafik med leveransfordon och 
ett antal nya parkeringsplatser samt ny cykelväg som skall gå utmed västra sidan av 
väg 160 och passera denna tillfart medför att situationen blir mer komplicerad och ur 
trafiksäkerhetssynpunkt mindre lyckad. Vägverket väcker tanken om möjlighet finns att 
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trafiken till parkeringsplatserna istället använder den nya tillfarten till Högås-Torp 
som kommer att få ett utbyggt vänstersvängfält med god trafiksäkerhet. Det skulle ock-
så medföra förbättrad framkomlighet på väg 160 vilket måste ses som mycket positivt. 
Detta måste kunna lösas på ett bra sätt. 
Kommentar: Kommunens uppfattning är att föreslagen trafiklösning som också disku-
terats med Vägverket är den bästa. Utformningen av befintlig in- och utfart mot väg 
160 studeras vid projekteringen av gc-vägen. 
 

D Vägverket uppmärksammar vidare att planförslaget redovisar ytterligare en tillfart 
längre västerut till området från väg 161. Befintlig infart till området är försett med ett 
vänstersvängfält. En ny tillfart längre västerut behöver minst samma standard. Avtal 
som reglerar projektering, finansiering och byggande skall upprättas mellan kommu-
nen och Vägverket innan planen antas. 
Kommentar: Enligt uppgift från tekniska kontoret är avtal nu tecknat med Vägverket 
vilket gör att detaljplanen kan antas. 
 

Skyddsavstånd ”farligt godsled” 
E I bifogad PM, Riskhänsyn 2007-01-16, anges rekommenderade skyddsavstånd för 
både ”farligt godsled” och ”bensinled”. Det saknas underlag för hur avstånden som 
benämns i rekommendationerna har fastställts. I sak kan man anse att de inte är fören-
liga med länsstyrelsens Riskpolicy. 
Länsstyrelsen anser att nytillkommande byggnader skall anläggas 50 m från vägen med 
skyddsanordningar som ventilationsintag med avstängningsanordning från annan sida 
än väg 160 och med obrännbar vägg vilket ska inarbetas i planhandlingen. Att reglera 
dessa åtgärder i brandskyddsdokumentation i bygglovskedet anses inte rimligt. Planen 
ska redovisa konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att eliminera dessa. 
Kommentar: Efter ytterligare samråd med räddningstjänsten och länsstyrelsen ska ny 
bebyggelse förläggas minst 30 meter från vägkant. Gräns för byggrätt justeras. Befintlig 
byggnad har kvar sin byggrätt med tillägget i planbestämmelsen att ny byggnad ska för-
läggas minst 30 meter från vägkant.  
 

Synpunkter på det utställda förslaget 
F Länsstyrelsen vill påtala vikten av att utreda hur anslutningen till kommunalt VA kan 
ordnas utan att på ett betydande sätt påverka Natura 2000-området eller skada natur-
reservatet. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma vikten av att erosionsskydd endast 
utförs vid den befintliga transformatorstationen i likhet med vad som nämns i utställ-
ningshandlingen. 
Kommentar: Synpunkterna ska beaktas. 
 

G I planen för Högås-Torp 1:4 har en bestämmelse om att byggnader ska grundläggas 
på en nivå på minst +2,5 m (färdigt golv) över nollplanet. Detta behöver även föras in i 
denna detaljplan. Utställningshandlingen behöver även justeras angående framtida 
busshållplatslägen. 
Kommentar: Detaljplanen kompletteras avseende +höjd för färdigt golv. 
 

H SGI noterar att planbestämmelse har införts som anger att marken inte får belastas 
mer än 10 kPa relaterat till nuvarande marknivåer. SGI vill dock väcka frågan om be-
stämmelsen kan komma i konflikt med eventuella behov av marknivåhöjning med hän-
syn till översvämningsrisk. Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande som ska beaktas. 
Kommentar: Bestämmelsen är införd för att säkerställa att belastningen på befintlig 
mark inte överstiger 10 kPa. Det innebär att om marken höjs måste det ske med ”lätta” 
fyllnadsmassor (lastkompensation) och byggnader eventuellt pålgrundläggas. Det 
framgår även av SGI:s yttrande att man inte har några invändningar mot planförslaget. 
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I Det bör nämnas i planhandlingen att Havstensfjorden ingår i Länsstyrelsens förteck-
ning över musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer 
för fisk- och musselvatten. Länsstyrelsen vill även förtydliga att riksintresset för yrkes-
fisket omfattas av lekområde torsk. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras. 
 
2 Statens geotekniska institut, 22 juni 2009 
Sammanfattningsvis finner SGI att planområdets geotekniska förutsättningar klarlagts 
på ett för planskedet tillfredsställande sätt och har därför inga invändningar mot plan-
förslaget. Se vidare punkt 1H ovan. 
 
3 Vägverket, 24 juni 2009  
A Söder om Rotvik 1:9 planeras ett nytt äldreboende, förskola samt bostäder. Det hade 
varit en fördel om planprogrammet hade omfattat både Rotvik och Högås-Torp. 
Kommentar: Synpunkten noteras, men de båda projekten startade inte samtidigt vilket 
gjorde att en samordning inte var möjlig vad gäller programarbetet.  
 

B Det kan vara lämpligt att se över hur parkeringsområdet utformas vid de båda an-
slutningarna. Det är viktigt att inte parkerade bilar eller bilar på väg in eller ut från en 
parkeringsplats hindrar inkommande trafik som kan ge störningar ut på väg 161. 
Kommentar: Utformningen får närmare studeras vid projektering och bygglovpröv-
ning utifrån Vägverkets synpunkter. 
 

Se även synpunkter och kommentarer under punkt 1C och 1D ovan. 
 
4 Skanova, 11 juni 2009  
Inom planområdet finns teleanläggning som ska beaktas vid planens genomförande. 
Alla kostnader för ändring av teleanläggning ska bäras av exploatören. 
Kommentar: Uppgifterna delges exploatören. 
 
5 Räddningstjänsten, 24 juni 2009 
Räddningstjänsten anser att rekommenderade skyddsavstånd mellan väg för transport 
av farligt gods och byggnader ska gälla. Området mellan 0-30 meter ska vara fritt från 
bebyggelse. Området mellan 30-50 meter kan innehålla bostäder, mindre verksamheter 
och mindre samlingslokaler samt parkering. För större samlingslokaler bör avståndet 
vara 60 meter eller mer. 
Kommentar: Efter ytterligare samråd med räddningstjänsten och länsstyrelsen ska ny 
bebyggelse förläggas minst 30 meter från vägkant. Gräns för byggrätt justeras. Befintlig 
byggnad har kvar sin byggrätt med tillägget att ny byggnad ska förläggas minst 30 me-
ter från vägkant. 
 
6 Jimmy Joelsson, Rotvik 1:8, 29 juni 2009 
Har framfört synpunkter tidigare i planprocessen. Den enda invändningen jag har är 
att mycket oväsen från vägen studsar mot pizzerian som ligger mitt emot. Fler byggna-
der innebär mer väsen mot mitt hus. Jag skulle vilja att det byggs ett bullerplank utmed 
min tomtgräns mot vägen för att ta bort en del väsen. 
Kommentarer: Synpunkterna bör i första hand framföras till Vägverket. Den nya 
byggrätt som tillkommer är belägen cirka 100 meter från bostadshuset på 1:8 och ger 
enligt planförfattaren inget mätbart tillskott av buller. 
 
FÖLJANDE HAR INGEN ERINRAN/TILLSTYRKER 
7 Vattenfall Eldistribution, 25 juni 2009 
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SAMMANFATTNING — REVIDERING  
Planbestämmelserna har kompletterats enligt synpunkter från länsstyrelsen och rädd-
ningstjänsten. Plan- och genomförandebeskrivningarna har kompletterats. Revideringen 
är av redaktionell art och bedöms beröra endast exploatören / fastighetsägaren varför ny 
utställning inte är nödvändig. 
Förvaltningen föreslår att miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner det här utlåtan-
det och att man i kommunfullmäktiges ställe antar det upprättade och reviderade detalj-
planeförslaget. 
 
SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSETTS 
Synpunkter från sakägare som, helt eller delvis, inte bedöms ha tillgodosetts och som 
berör detaljplanen har lämnats av: 
Under utställningen: 
Jimmy Joelsson, Rotvik 1:8 
Under samrådet: 
Kjell Johansson, Torp 1:3-4 m fl 
Under programsamrådet 
Stig Viktorsson och Anna-Greta Karlsson, Högås-Torp 1:6 
Uusitalos fastighetsbolag, Rotvik 1:7, 1:14 
 

Ovan redovisade sakägare kommer att få s k ”överklagandehänvisning” om detaljpla-
nen antas utan att synpunkterna tillgodosetts. 
 
UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 
Länsstyrelsen beslutade 2009-08-27 att upphäva strandskyddet inom planområdet. Det-
ta har varit en förutsättning för antagande av detaljplanen. Upphävandet gäller under 
förutsättning att ett antagandebeslut av detaljplanen vinner laga kraft. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planchef  
    
 


