
 
 
 
 
 

Samrådsredogörelse 
 
avseende PROGRAM till detaljplan för 
del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. 
Högås församling, Uddevalla kommun, Västra Götalands län 
 
Programhandling upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 6 november 2008. 
Samrådsredogörelsen upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 13 januari 2009. 

 
 
Hur samrådet bedrivits 
 
Program till detaljplan har upprättats för att i ett tidigt skede ange utgångspunkter 
och mål för det fortsatta arbetet i planprocessen samt för att ge berörda möjlighet 
till insyn och att framföra synpunkter. Inkomna synpunkter sammanfattas och 
kommenteras av Miljö och Stadsbyggnad i denna samrådsredogörelse. Program 
och samrådsredogörelse kommer att utgöra underlag för det fortsatta detaljplane-
arbetet.  
 
Meddelande om samråd och pdf-filer med samrådshandlingar sändes ut som e-
post till statliga, regionala och kommunala instanser m.fl. enligt sändlista den 7 
november 2008. Samrådshandlingar och meddelande om samråd sändes ut till 
sakägare enligt fastighetsförteckning samt hyresgäster via brev den 13 november 
2008. Pensionärsorganisationer som tillhör Kommunens pensionärsråd (KPR) har 
meddelats om samråd och erhållit samrådshandlingar via brev den 1 december 
2008. Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga från den 13 november 
2008 på kommunens hemsida www.uddevalla.se samt i Stadshuset, Uddevalla 
stadsbibliotek, Medborgarkontoret och Norgårdens bibliotek. Samrådet har pågått 
t.o.m. 23 december 2008. 
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Sammandrag av inkomna synpunkter och Miljö 
och Stadsbyggnads kommentarer 
 
Synpunkterna redovisas i punktform som sammanfattningar och kommenteras. 
 
Centrala och Regionala instanser 
 
1. Länsstyrelsen, skrivelse daterad 2008-12-22 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Synpunkt: a) Programområdets geotekniska förutsättningar är relativt kompli-
cerade och den geotekniska utredningen bör genomföras i ett tidigt skede av 
planprocessen och omfatta hela planområdet. Planområdets geotekniska förut-
sättningar måste utredas i enlighet med SGI: s synpunkter. Se vidare SGI: s ytt-
rande punkt 3. 
 
Kommentar: Se kommentar till SGI: s yttrande punkt 3. 
 
Synpunkt: b) Länsstyrelsen bedömer att det skyddsavstånd som föreslås i pro-
grammet mellan villabebyggelse samt äldreboendet mot väg 160 som är 
transportled för farligt gods kan godtas. Länsstyrelsen efterfrågar en redogörelse 
av bedömningen om lämpligt skyddsavstånd till förskolan. 
 
Kommentar: Avståndet mellan förskoletomtens östra kant och vägkanten till väg 
160 är 70-80 m. Av den riskanalys som återges i programmet framgår att ett 
lämpligt skyddsavstånd för verksamheter och större samlings- och fritidslokaler 
kan vara 60-100 m. Av Räddningstjänstens synpunkter, se p. 10, framgår att 70-80 
m avstånd kan godtas om deras rekommendation att huskropparna placeras som 
skydd i förhållande till vistelseytor följs. Ett resonemang enlig ovanstående kom-
mer att redovisas i detaljplanehandlingarna. 
 
Synpunkt: c) Bullernivåer som uppnås i hela programområdet ska studeras vi-
dare i detaljplaneskedet med beaktande av samtliga störningskällor inklusive 
störningar från fordonsrörelser i handelsområdet, förskoleverksamheten och 
äldreboendet. 
 
Kommentar: Frågan studeras vidare i detaljplaneskedet i tillämpliga delar. 
 
Synpunkt: d) Vägverket framhåller i sitt yttrande att utfartens placering och ut-
formning vid väg 160 bör studeras samt att utbyggnad av gång- och cykelväg ut-
med väg 160 mellan utfarten och cirkulationsplatsen är nödvändig för att tillgo-
dose en god tillgänglighet. Vägverket anser att GC-vägen bör finansieras i sin 
helhet av kommunen då den är en följd av en kommunal exploatering. Busshåll-
platserna och dess utformning bör samrådas med Västtrafik. Ett avtal ska upp-
rättas mellan kommunen och Vägverket för de åtgärder som är aktuella, och ska 
vara underskrivet av parterna innan planen antas.  
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Länsstyrelsen hänvisar till Vägverkets yttrande som ska beaktas och framhäver 
betydelsen av att befintligt och planerat vägnät samt gång- och cykelvägnät i och 
utanför programområdet i det fortsatta planarbetet måste utformas så att oskyd-
dade trafikanter kan förflytta sig till busshållplatser och övriga målpunkter i om-
rådet på ett trafiksäkert sätt. 
 
Kommentar: Kommunen kommer att samråda vidare med Vägverket och Väst-
trafik angående utformning och placering av utfarter, GC-vägar och busshållplat-
ser i detaljplaneskedet. 
 
 
Riksintressen 
 
Synpunkt: e) Dagvattenhanteringen i området ska utredas utförligt i detaljplane-
skedet och kommunen visa att dagvattnet inte skadar Natura 2000-området samt 
att anslutning till kommunalt VA kan ordnas utan att på ett betydande sätt skada 
Natura 2000-området och/eller naturreservatet Havstensfjorden. 
 
Kommentar: En geohydrologisk utredning samt utredning om förslag på 
omhändertagande av dagvatten kommer att utföras i detaljplaneskedet. Ny led-
ningsdragning av kommunalt VA fram till Rotviksbro kan inte behandlas i detalj-
planerna för programområdet, utan sker i en separat process där samråd får ske 
mellan Länsstyrelsen och Tekniska kontoret. 
 
 
Övriga synpunkter 
 
Synpunkt: f) En skyddszon bör lämnas mot Rotviksbäcken och inga 
markstabilitetsåtgärder eller erosionsskydd får utföras som kan påverka bäcken. 
 
Kommentar: Skyddszonens storlek kommer att utredas vidare i detaljplane-
skedet. 
 
Synpunkt: g) Länsstyrelsen bedömer att de kulturhistoriska värdena är viktiga 
att bevara och ta hänsyn till i den fortsatta planeringen och att det är viktigt att 
vägminnena ges tillräckligt stort utrymme i planen, så att de kan förstås och upp-
levas.  I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till Bohusläns Museums yttrande som ska 
beaktas och som återges under p 9. 
 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad delar synen på att vägminnet är viktigt att 
bevara. Vägminnet ligger dock till största delen utanför programområdet. I pro-
grammet har föreslagen bebyggelses utbredning i väster begränsats med tanke på 
att vägminnet ska kunna upplevas i en naturlig omgivning från väg 161 till Lyse-
kil. En zon söder om Rotviksbäcken kommer att hållas fri från bebyggelse av 
geotekniska skäl. Sammantaget anser Miljö och Stadsbyggnad att dessa åtgärder 
är tillräckliga för att vägminnet ska kunna förstås och upplevas. Zonens storlek får 
utredas närmare i detaljplaneskedet. Se vidare kommentarer till Bohusläns Mu-
seum p. 9. 
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Behovsbedömning 
 
Synpunkt: h) Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att aktuell plan inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
 
2. TeliaSonera Skanova Access AB, skrivelse daterad 
2008-11-11 
 
Synpunkt: Inom planområdet finns teleanläggning som skall beaktas vid planens 
genomförande enligt bifogad karta. Exploatören ska i god tid kontakta Nätplane-
ring  Väst för samordning. Kostnader för ändring av teleanläggning skall bäras 
av exploatören. 
 
Kommentar: Uppgifterna redovisas i genomförandebeskrivningen i kommande 
detaljplan. 
 
 
3. SGI Statens geotekniska institut, skrivelse daterad 
2008-11-12 
 
Sammanfattande synpunkt: Sammanfattningsvis finner SGI att områdets geo-
tekniska förutsättningar är relativt komplicerade på grund av sättningskänslig 
mark i kombination med behov av uppfyllnader med hänsyn till översvämnings-
risk. SGI rekommenderar därför att den aviserade geotekniska utredningen 
genomförs i ett tidigt skede av planprocessen. 
 
Synpunkt: a) Det är nödvändigt att genomföra en detaljerad geoteknisk under-
sökning som ska omfatta hela planområdet varvid markens sättningsbenägenhet, 
grundvattennivåer, grundläggningssätt utreds närmare. 
 
Kommentar: En detaljerad geoteknisk undersökning kommer att genomföras i 
detaljplaneskedet. 
 
Synpunkt: b) Av tidigare geotekniska utredningar och av programhandlingen 
framgår att totalstabiliteten i området är tillfredsställande utom vid bäcken, där 
planbestämmelse om byggnadsförbud bör införas. SGI anser att infarten till om-
rådet söder om bäcken är placerad relativt nära bäcken och den lokala stabilite-
ten därför behöver klarläggas i planskedet. Om resultatet av undersökningen för-
anleder åtgärder/restriktioner behöver dessa regleras, förslagsvis med plan-
bestämmelser. 
 
Kommentar: Stabilitetsutredning av området närmast söder om bäcken kommer 
att ske i det kommande detaljplanearbetet i syfte att klargöra förutsättningarna för 
att förlägga lokalgata till föreslaget villaområde. 
 
Synpunkt: c) De delar av programområdet som befinner sig under den i pro-
grammet angivna lägsta nivå på +2,5 m färdigt golv för byggnader kräver upp-
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fyllnader för att undvika översvämningsrisk. Tidigare undersökningar indikerar 
på sättningskänslig mark och att höjning av marknivån kräver lätta fyllnadsmate-
rial. Jordens kompressionsegenskaper behöver därför klarläggas i planskedet. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras och beaktas i det kommande detaljplanearbetet 
och i den kommande detaljerade geotekniska utredning. 
 
Synpunkt: d) Med anledning av det flacka och sättningskänsliga området bör 
uppfyllnadsbehov för att avleda dagvatten klarläggas i planskedet. En översiktlig 
höjdsättning av området på plankartan bör ske (ex vis nivåer för färdig gata i 
strategiska punkter).  
 
Kommentar: Höjdsättning av gator och hur dagvatten kommer att omhändertas 
kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet. 
 
Synpunkt: e) Risk för ytliga bergras/blocknedfall ska klarläggas i planskedet om 
bebyggelse/vägar etc. kommer att medges i anslutning till de brant sluttande fast-
markspartierna i söder. Eventuell besiktning bör dokumenteras med protokoll, 
foto etc.  
 
Kommentar: Om det skulle bli aktuellt att förlägga bebyggelse och vägar i an-
slutning till brant sluttande fastmarkspartier ska en inventering av bergrasrisken 
göras i detaljplaneskedet. 
 
Synpunkt: f) En översiktlig redovisning av radonrisken är tillfylles under plan-
skedet under förutsättning att Boverkets krav på maximalt tillåten halt av radon i 
inomhusluften bevakas i byggskedet. 
 
Kommentar: Markradonundersökning kommer att utföras i samband med den 
kommande geotekniska utredningen i detaljplaneskedet. 
 
 
4. Vattenfall Eldistribution AB, skrivelse daterad 2008-12-03 
 
Synpunkt: Hänsyn ska tas till en 0,4 kV luftledning på Högås-Torp 1:4 samt en 
markförlagd kabel för lågspänning i programområdets norra del enligt bifogad 
karta. Enligt ELSÄK-FS 2008:1 får en 0,4 kV luftledning vara framdragen över 
eller invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpme-
del kan nås från fönster, balkonger eller tak. Exploatören står för kostnader för 
eventuella flyttningar av nätanläggningar som ska beställas minst sex månader i 
förväg. 
 
Kommentar: Uppgifterna redovisas i genomförandebeskrivningen i det kom-
mande detaljplanearbetet. 
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Kommunala instanser 
 
5. Kommunala Pensionärsrådet samt Kommunala Handikapp-
rådet, gemensam skrivelse daterad 2008-12-09 
 
Synpunkt: a) Rådet ser positivt på att en förskola anläggs i anslutning till äldre-
boendet. 
 
Kommentar: Noteras.  
 
Synpunkt: b) Förordar äldreboende i ett våningsplan om det finns möjlighet att 
kombinera med framtida tillbyggnad av 10 platser, i annat fall förordas två-
våningsalternativet. 
 
Kommentar: Noteras. Synpunkten vidarebefordras till Tekniska kontoret och 
Socialtjänsten. 
 
Synpunkt: c) Bra med grupphus för seniorboende i området. Seniorboendet bör 
dock vara hyresrätter med möjlighet för de boende att kunna utnyttja vissa facili-
teter vid äldreboendet. 
 
Kommentar: Det går inte att i detaljplanen bestämma upplåtelseform.  
 
Synpunkt: d) Hela området (tillfarter, parkområde, byggnadernas utvändiga och 
invändiga utformning) ska anpassas för rörelsehindrade. Gemensamhetsutrym-
men ska förses med hörslinga. 
 
Kommentar: Utformningen av utomhus- och inomhusmiljöer regleras inte i 
detaljplanen utan i projekteringsskedet. Synpunkten vidarebefordras till Tekniska 
kontoret och till Socialtjänsten.  
 
Synpunkt: e) Busshållplats bör anläggas nära anläggningen och så placerad att 
passering över väg 160 ej behöver göras åt något håll vid av- eller påstigning. 
 
Kommentar: Busshållplatsernas läge kommer att studeras närmare i detaljplane-
skedet. 
 
Synpunkt: f) Detaljplanen måste förberedas och utformas så att möjligheten att 
överklaga minimeras. Äldreboendet och villabebebyggelsen bör detaljplaneläggas 
som skilda ärenden, varvid detaljplanen för äldreboendet ska prioriteras. 
 
Kommentar: När detaljplanen antas ska de förhållanden som ska regleras i detalj-
planen vara färdigutredda. Äldreboendet och förskolan föreslås handläggas som 
en egen detaljplan. Avvägningar mellan motstridiga intressen måste ibland göras i 
detaljplaneprocessen. Om det när en detaljplan antas finns kvarstående synpunkter 
från berörda sakägare som inte har kunnat tillgodoses och som rör förhållanden 
som regleras i detaljplanen, kan planen överklagas. 
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6. Tekniska nämnden, utdrag ur sammanträdesprotokoll 
2008-12-11 
 
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2008-12-11 § 228 beslutat att till-
styrka fortsatt planarbete med beaktande av följande synpunkter: 
 
Synpunkt: Enskilt huvudmannaskap ska gälla för den allmänna platsmarken och 
lokalt omhändertagande av dagvattnet. Renhållningsstadgans föreskrifter beträf-
fande vändzoner m.m. skall följas. 
 
Kommentar: Beaktas i det kommande detaljplanearbetet. 
 
 
7. Lantmäterimyndigheten, skrivelse daterad 2008-12-19 
 
Synpunkt: a) Gemensamhetsanläggning bör bildas även för gemensamma vägar 
och parkeringsplatser.  
 
Kommentar: Redovisas förslagsvis i genomförandebeskrivningen i det kom-
mande detaljplanearbetet. 
 
Synpunkt: b) I samband med avstyckningen bör även hänsyn tas till restfastig-
heter utanför planområdet. 
 
Kommentar: Synpunkten om att avstyckning av mark ska göras på ett sätt så att 
den resterande marken som inte omfattas av markköpet blir ändamålsenlig ur 
fastighetsbildningssynpunkt noteras. Detta är en fråga som också är beroende av 
hur mycket mark som behöver köpas in för att uppfylla ändamålet med detalj-
planen respektive hur mycket mark säljaren är beredd att överlåta. Synpunkten 
vidarebefordras till Tekniska kontoret. 
 
 
8. Uddevalla Energi, skrivelse daterad 2008-12-18 
 
Synpunkt: Bra att plats för en biobränsleeldad närvärmecentral reserveras. 
Uddevalla energi ämnar lämna in offert avseende värmeleverans till de 
kommunalägda byggnader som planeras. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
 
9. Bohusläns Museum, skrivelse daterad 2008-12-19 
 
Synpunkt: a) Vägminnena (färdväg med kulturhistoriskt värde nordväst och sö-
der om bäcken samt stenbro) bör ges tillräckligt stort utrymme i planen, så att de 
kan förstås och upplevas. Eventuellt kan bebyggelsen flyttas närmare dalgångens 
kant i söder, så att vägmiljön kring bäcken får ett större område av naturmark 
omkring sig. Lika viktigt som bevarande är att vägminnena kan brukas utan att 
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kulturvärdena förvanskas, t.ex. genom att knyta samman vägminnet och bron med 
promenadvägar inom planområdet.  
 
Kommentar: Ett närmare studium av planområdet inklusive förläggning av be-
byggelse och gångvägar görs i detaljplanefasen där ev. flyttning av bebyggelsen 
får vägas mot andra intressen och kvaliteter, bl.a. solbelysningen av området då 
höga berg finns i söder och sydväst som skuggar. 
 
Synpunkt: b) Avsaknaden av kända fasta fornlämningar i och intill program-
området samt den lågt över havet belägna marknivån gör att möjligheten till före-
komst av okända fasta fornlämningar är liten. Någon arkeologisk utredning är 
därför inte nödvändig. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
 
10. Räddningstjänsten, skrivelse daterad 2008-12-23 
 
Synpunkt: Har inget att erinra mot planförslaget men rekommenderar att 
vistelseytor placeras med byggnaderna som skydd i förhållande till vägen. 
 
Kommentar: Ett säkerställande enligt ovan får studeras vidare i arbetet med 
planhandlingarna. 
 
 
11. Socialnämnden, utdrag ur sammanträdesprotokoll daterat 
2008-12-16 
 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2008-12-16 § 182 beslutat att avge föl-
jande synpunkter: 
 
Synpunkt: a) Nämnden är positiv till den pågående planeringen av området. 
Tillgänglighet till kollektivtrafik är viktig för anställda och boende i området var-
vid man särskilt bör undersöka angöring av bussarna. Blandning av villor och 
hyreshus med seniorboende i området önskvärt. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Busshållplatsernas läge kommer att studeras 
närmare i detaljplaneskedet. 
 
 
12. Barn och utbildningsnämnden, utdrag ur sammanträdes-
protokoll daterat 2008-12-18 
 
Barn och utbildningsnämnden tillstyrker vid sitt sammanträde 2008-12-18 § 169 
program för detaljplan Högås-Torp 1:4 m.fl. med beaktande av följande synpunkt: 
 
Synpunkt: Det är viktigt att skapa trafiksäker miljö för barn i hela 
programområdet inklusive tillfartsvägar för varutransporter och busshållplatser. 
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Förskolan behöver breda, upplysta parkeringsplatser både för korttidsparkering 
vid hämtning och lämning av barn, samt parkering för personal/besökande. 
 
Kommentar: Trafikmiljön kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet. 
 
 
13. Kultur och fritidsnämnden, utdrag ur sammanträdesprotokoll 
daterat 2008-12-16. 
 
Kultur och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-12-16 § 173 beslutat att 
godta program till detaljplan för Högås-Torp 1:4 med tillägg av följande syn-
punkter: 
 
Synpunkt: a) Positivt om namnet Storängen åter kan komma i bruk, frågan får 
behandlas vidare i ortnamnsgruppen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras inför kommande detaljplanearbete. 
 
Synpunkt: b) Frågan om hur befintliga vägar, murar etc. kan utgöra en tillgång 
och hur de kan användas framgent i den nya bebyggelsen bör utredas vidare. I det 
fortsatta planarbetet bör Kultur och Fritid delta. 
 
Kommentar: Stenmurarna ligger i kanten på programområdet och kan eventuellt 
komma att hamna utanför de områden som omfattas av detaljplaner. En inventer-
ing av stenmurar m.m. får göras i detaljplaneskedet. Delar av befintliga vägavsnitt 
i programområdet kan bli aktuella att använda som t.ex. lokalgata m.m. efter att 
viss standardhöjning skett. Kultur och Fritid ingår som remissinstans i det fortsatta 
planarbetet. 
 
Synpunkt: c) Marken söder om Rotviksbäcken som i dag till viss del är strand-
skyddad kan om den omhändertas utgöra en tillgång för hela programområdet. 
Planområdet kring Rotviks handel bör också planera för mer omhändertagande 
av miljön kring bäcken, och den nya bebyggelsen i handelsområdet bör öppna sig 
mot det nya planområdet i söder.  
 
Kommentar: En sammanvägning för göras mellan olika intressen avseende an-
vändningen av marken omedelbart söder om bäcken i det kommande detaljplane-
skedet. Synpunkt på utformning av angränsande detaljplaneområde i 
handelsområdet framförs lämpligen av Kultur och Fritid i svar på remiss i 
kommande utställningsskede för handelsområdets detaljplan. 
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Sakägare 
 
14. Stig Viktorsson och Anna-Greta Karlsson, Högås-Torp 1:6, 
skrivelse inkom 2008-12-10. 
 
Synpunkt: a) Närhet till djur och natur, den privata avskildheten samt utsikten 
mot Svälte kile och jordbrukslandskapet påverkas negativt av den nya bebyggel-
sen. 
 
Kommentar: Enligt översiktsplanen ska kommunen arbeta för att kunna erbjuda 
bostäder i attraktiva områden med tillgång till allmänna kommunikationer och 
service. Det är även ett samhälleligt intresse att kunna erbjuda social service utan-
för tätorterna. Rotviksbro bedöms ur samhällssynpunkt vara ett lämpligt ställe för 
lokalisering av ny bebyggelse med anledning av sitt strategiska läge, goda all-
männa kommunikationer och service samt sin närhet till flera tätorter inom pend-
lingsavstånd.  
 
Synpunkt: b) Störningar befaras i form av trafikbuller till och från villaområdet, 
oönskat ljus kvällar och nätter, oönskad insyn samt att naturupplevelser i form av 
förekomst av älgar och rådjur försvinner. 
 
Kommentar: Bullerfrågan får studeras ytterligare i detaljplaneskedet men preli-
minärt bedöms inte bullerstörningar uppstå som överstiger rekommendationerna i 
Boverkets allmänna råd 2008:1. Omfattning och förläggning av bebyggelsen utre-
das närmare om/när detaljplanearbete för villaområdet inleds. Rotviksbro omges 
av naturmark och vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för natur-
upplevelser och djurliv både i och utanför området även när det är bebyggt. 
 
Synpunkt: c) Fastighetsägarna har tidigare fått information av kommunen om att 
fastigheten Högås-Torp 1:7 troligtvis inte kommer att bebyggas med någon villa-
bebyggelse p.g.a. trafikbuller och dåliga markegenskaper men att läget inte hind-
rar uppförande av en industribyggnad. Man har även sett förekomsten av om-
givande jordbruksmark som en viss garanti för att annan bebyggelse inte skulle 
komma till. 
 
Kommentar: I programmet föreslås p.g.a. det bullerstörda läget att fastigheten 
Högås-Torp 1:7 används för ny infart till programområdet samt möjlig plats för en 
närvärmecentral. Mark och vattenområden ska användas för det ändamål för vilket 
det är mest lämpat med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande be-
hov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning, 3 kap 1 § Miljöbalken (MB). Jordbruksmark kan enligt 3 kap 4 § 
MB bli aktuell att ta i anspråk för annan användning om det är ett väsentligt all-
mänintresse som inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. Miljö och Stadsbyggnad anser att 
ianspråktagandet av marken uppfyller hushållningsbestämmelsen och att ett all-
mänintresse finns (tillgång till allmänna kommunikationer och kommersiell ser-
vice i kombination med ett vackert lantligt läge, samt möjlighet att förstärka den 
sociala servicen i kommunens västra delar).  
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Synpunkt: d) Sammantaget anses utvidgningen av handelsområdet samt den 
föreslagna bebyggelsen och i synnerhet villaområdet, medföra sådana konsekven-
ser att man kanske väljer att flytta från platsen och att det ekonomiska värdet på 
fastigheten kommer att minska. 
 
Kommentar: Det ekonomiska värdet på en fastighet påverkas av många faktorer 
där inte minst den ekonomiska konjunkturen har betydelse. Exploatering i närom-
rådet påverkar utsikten mot havet och bergshöjderna i söder, men kvarstår åt väs-
ter och norr. Den nya bebyggelsen i Rotviksbro kan även medföra positiva effek-
ter som t.ex. närhet till butiker, förskola och lekkamrater, möjligheter till kom-
munalt VA o.s.v.  
  
Synpunkt: e) Ifrågasätter om inte den föreslagna bebyggelsen tillsammans med 
den tillkommande bebyggelsen i handelsområdet medför betydande negativ på-
verkan på Natura 2000-området.  
 
Kommentar: Med anledning av den föreslagna bebyggelsen möjliggörs utbygg-
nad av kommunalt VA till Rotviksbro vilket kommer att innebära en minskad be-
lastning på Natura 2000 området då även befintliga fastigheter får möjlighet att 
ansluta sig. Utgångspunkten för dagvattenhanteringen och närvärmeanläggningen 
är att de ska utföras på ett sätt som inte kommer att medföra negativa effekter på 
Natura 2000-området. I det pågående detaljplanearbetet för utvidgning av han-
delsområdet i Rotviksbro har en bedömning gjorts att någon betydande miljöpå-
verkan inte förväntas uppstå när planen genomförs, vilket Länsstyrelsen instäm-
mer i. Se vidare Länsstyrelsens bedömning av betydande miljöpåverkan under p 1 
h) i detta dokument. 
 
Synpunkt: f) Ifrågasätter om området har godtagbar stabilitet då geotekniska 
undersökningar visar sättningsbenägenhet i marken samt att grundläggning på 
stödpålar rekommenderas. 
 
Kommentar: Med stabilitet menas risk för skred. Preliminärt har stabiliteten vid 
genomförda geotekniska undersökningar bedömts som tillfredsställande. Mer de-
taljerade undersökningar kommer att genomföras i detaljplaneskedet som även 
inkluderar markens sättningsbenägenhet. 
 
Synpunkt: g) Varför har översvämningsproblematiken inte berörts i programmet 
då delar av programområdet var översvämmat år 2003? 
 
Kommentar: Översvämningsproblematiken för hög havsnivå har berörts under 
rubriken ”Vattenstånd” i programmet. Kommunens policy är att ny bebyggelse 
bör läggas på marknivå + 2,5 m FG (färdigt golv) eller högre. Hittills högsta upp-
mätta högvattennivå har varit + 1,74 m år 1981. Lokala översvämningar kan ha 
flera orsaker t.ex. igensatta diken, vägtrummor o. dyl., ibland i kombination med 
hög havsvattennivå. Synpunkterna om översvämning noteras inför kommande 
detaljplanearbete. 
 
Synpunkt: h) Varför är fastigheten Högås-Torp 1:6 medtagen i programom-
rådet? 
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Kommentar: Programområdesgränsen betecknar det ungefärliga område som 
man utreder i programmet och kan därför skilja sig mot det som sedan blir före-
mål för detaljplaneläggning. Fastigheten finns med i programområdet eftersom 
den ligger i direkt anslutning till den förslagna bebyggelsen och för att det finns 
frågor som kan behöva samordnas. Om fastigheten ska ingå i en detaljplan får 
utredas närmare om/när detaljplanearbetet för villabebyggelsen inleds. 
 
 
15. Kjell Johansson, fastighetsägare till Högås-Torp 1:3, 1:4 och 
Åsen 1:27, skrivelse daterad 2008-12-18 
 
Synpunkt: a) Varför ingår mer mark i programområdet än vad som är tänkt att 
bebyggas? 
 
Kommentar: Programområdesgränsen betecknar det ungefärliga område som 
man utreder i programmet och kan därför skilja sig mot det som sedan blir före-
mål för detaljplaneläggning. Detaljplaneläggning sker inte med större område än 
vad som behövs för att syftet med planen ska uppnås enligt 5 kap 2 § Plan och 
bygglagen (PBL). 
 
Synpunkt: b) Dagvatten från stort upptagningsområde kring gården Torp (dag-
vattenutlopp samt dagvattenbrunn med ledning genom programområdet) enligt 
bifogad bilaga 2 till skrivelsen ska beaktas. 
 
Kommentar: En geohydrologisk utredning kommer att genomföras där vatten-
strömmarna i mark, diken och bäckar utreds. 
 
Synpunkt: c) Dricksvattenbrunn och ledning till gården Torp enligt bifogad 
karta, bilaga 1 till skrivelsen, ska beaktas. 
 
Kommentar: Synpunkten beaktas i det kommande detaljplanearbetet. 
 
Synpunkt: d) Kan man upprätta detaljplan på mark som man inte äger? 
 
Kommentar: Kommunen avgör när och var detaljplan skall upprättas, det s.k. 
planmonopolet enligt 1 kap 2 § PBL samt 5 kap 1 § PBL. Det saknar betydelse 
vem som äger marken men kommunen ska ta skälig hänsyn till befintlig bebyg-
gelse- äganderätts- och fastighetsförhållanden när detaljplanen utformas enligt 5 
kap 2 § PBL.  
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Övriga 
 
16. SPF Havsten, skrivelse daterad 2008-12-19 
 
Synpunkt: SPF Havsten ansluter sig till det yttrande som kommunala 
pensionärsrådet har avlämnat. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
 
17. Bokenäsets Framtid, skrivelse daterad 2008-12-20 
 
Synpunkt: Föreningen är positiv till programförslaget. Genom att Rotviksbro 
blir en allt viktigare knutpunkt för de allmänna kommunikationerna bör en pen-
delparkering inordnas i planarbetet. 
 
Kommentar: Önskemål om pendelparkering noteras men bedöms inte kunna be-
aktas i den kommande detaljplanen. 
 
 
18. Lena Lind, skrivelse daterad 2008-12-28 
 
Synpunkt: Undrar om hänsyn tagits till en framtida höjning av havsytan p.g.a. 
klimatförändringarna då området är mycket låglänt. 
 
Kommentar: Översvämningsproblematiken för hög havsnivå har berörts under 
rubriken ”Vattenstånd” i programmet. Kommunens policy med beaktande av 
långsiktiga havsnivåhöjningar är att ny bebyggelse bör läggas på marknivå + 2,5 
m FG (färdigt golv) eller högre. Hittills högsta uppmätta högvattennivå har varit 
+ 1,74 m år 1981. 
 
 
19. Följande har inget att erinra: 

• Miljö och Stadsbyggnad, Bygg och miljö, skrivelse daterad 2008-11-25. 
• Hyresgästföreningen, skrivelse daterad 2008-12-08. 
• Västtrafik AB, skrivelse daterad 2008-12-15. 
• Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Uddevalla, skrivelse da-

terad 2008-12-16. 
• Swedegas AB, skrivelse till Länsstyrelsen daterad 2008-12-16. 
• Svenska Kraftnät, skrivelse daterad 2008-12-29. 
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Sammanfattning 
 
I samrådet har synpunkter inkommit om att programområdets geotekniska förut-
sättningar ska utredas närmare genom en detaljerad geoteknisk undersökning. Ut-
formning av anslutning till väg 160, busshållplatser, gång- och cykelvägnät, 
bullernivåer, säkerheten för oskyddade trafikanter och dagvattenhantering är andra 
faktorer som studeras vidare i planskedet. Synpunkter på skyddsavstånd till trans-
portled för farligt gods har inkommit varvid kommunen bedömer avståndet vara 
tillräckligt om de skyddsåtgärder som föreslås vidtas. Inom programområdet finns 
flera el, tele och dagvattenanläggningar som ska beaktas. Synpunkter om den före-
slagna bebyggelsens påverkan på havsutsikten, närhet till befintlig bebyggelse 
samt kulturhistoriskt värdefulla vägminnen och miljön kring Rotviksbäcken har 
framförts. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att kommande 
detaljplaner i programområdet inte anses medföra betydande miljöpåverkan och 
meddelar att någon arkeologisk utredning inte behöver göras. 
 
Synpunkter som inte har tillgodosetts 
 
Kvarstående synpunkter från sakägare som helt eller delvis inte har tillgodosetts. 
 

• Stig Viktorsson, fastighetsägare Högås-Torp 1:6 
• Anna-Greta Karlsson, fastighetsägare Högås-Torp 1:6 
 
 

Det fortsatta arbetet 
 
Nästa fas i planprocessen innebär upprättande av detaljplaner under förutsättning 
att de ställningstaganden som har redovisats i redogörelsen för programsamrådet 
beaktas och att Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutar om att pröva upp-
rättande av detaljplan. Programområdet föreslås delas upp i minst två detaljplaner 
omfattande dels äldreboende och förskola, dels villa och grupphusbebyggelse. 
Miljö och Stadsbyggnad har ambitionen att omgående gå vidare med äldreboendet 
och förskolan om Miljö och Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att pröva upp-
rättande av detaljplan. Övriga delar av programområdet får avvakta tills dess 
Miljö och Stadsbyggnad samt Miljö och stadsbyggnadsnämnden är beredd att 
pröva beslut om upprättande av detaljplan. 
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Förslag till beslut 
 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta: 
 
att godkänna redogörelsen för programsamrådet 
 
att  detaljplanerna inte kan antas komma att innebära betydande miljöpå-

verkan 
 
att vara beredd att pröva detaljplan för äldreboende och förskola 
 
att sända detaljplaneförslaget på samråd 
   
 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson  Marianne Magnusson 
Planchef   Planarkitekt 


