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Samrådshandling upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 6 maj 2009. 
Samrådsredogörelsen upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 11 augusti 2009. 

 
 
Hur samrådet bedrivits 
 
Förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd för att ge remissinstanser och 
berörda möjlighet till insyn och att framföra synpunkter. Inkomna synpunkter 
sammanfattas och kommenteras av Miljö och Stadsbyggnad i denna samrådsredo-
görelse.  
 
Meddelande om samråd och pdf-filer med samrådshandlingar sändes ut som e-
post till statliga, regionala och kommunala instanser m.fl. enligt sändlista den 8 
maj 2009. Samrådshandlingar och meddelande om samråd sändes ut till sakägare 
enligt fastighetsförteckning samt hyresgäster via brev den 14 maj 2009. Samråds-
handlingarna har även funnits tillgängliga från den 18 maj 2009 på kommunens 
hemsida www.uddevalla.se samt i Stadshuset, Uddevalla stadsbibliotek, 
Medborgarkontoret och Norgårdens bibliotek. Samrådet har pågått t.o.m. 26 juni 
2009. 
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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 2009-07-02 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 
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 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig eller att miljökvalitetsnor-
mer enligt miljöbalken inte iakttas. Däremot måste trafiksäkerhetsfrågor klarläg-
gas som underlag inför bedömningen av om det som föreslås blir olämpligt med 
avseende på hälsa/säkerhet. 
 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Synpunkt: a) Vägverket anser att det varit en fördel med ett gemensamt program 
som omfattat både Rotvik (handelsområdet) och Högås-Torp som då hade kunnat 
ge förutsättningar för en samordnad infart med god standard till hela området 
från väg 160. 
 
 En komplicerad trafiksituation uppstår som ur trafiksäkerhetssynpunkt är mindre 
lyckad när den planerade gång och cykelvägen på västra sidan av väg 160 korsar 
den befintliga infarten till handelsområdet. Infarten kommer att användas av leve-
ransfordon samt övrig infartstrafik bl.a. till de nya planerade parkeringsplatserna 
vid infarten. Det bör utredas hur denna trafiksituation ska lösas på ett bra sätt 
och om en del av trafiken t.ex. till parkeringsplatserna vid infarten till väg 160, 
skulle kunna ledas via den nya planerade  infarten till äldreboendet, vilket även 
skulle förbättra framkomligheten på väg 160. 
  
Kommentar: Kommunen anser att det ur dispositions- och bullersynpunkt inte är 
lämpligt att leda in ytterligare trafik i området förbi äldreboendet och förskolan. 
Norra delen av lokalgatan är tänkt att enbart användas för tillfart till närliggande 
bostadsfastighet samt för fotgängare och cyklister som vill ta sig till handelsområ-
det. Ett alternativ hade kunnat vara att skapa en ny tillfart till gamla lanthandelns 
parkeringsytor från huvudgatan över det område som i detaljplanen är avsett för 
närvärmecentral och dagvattendamm. Hela ytan behövs dock för att tillgodose 
detta ändamål. 
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Antalet varutransporter som använder handelsområdets infart från väg 160 beräk-
nas till ca 5-10 st/dag. Även personbilstrafiken till denna del av handelsområdet 
torde bli begränsat eftersom huvudparten kommer att använda infarter från väg 
161. 
 
Kommunen anser att trafikintensiteten torde bli så låg att handelsområdets infart 
vid väg 160 kan behållas, men att utformningen av infarten med den korsande 
gång- och cykelbanan får studeras vidare i förstudie och vägarbetsplan med in-
riktning mot säkerhetshöjande faktorer. 
 
 
Råd om tillämpning av PBL
 
Riksintressen 
Synpunkt: b) En förutsättning för att Riksintressen, Natura 2000-området och 
naturreservatet inte skadas är att byggandet av överföringsledningen kan ske utan 
oacceptabel påverkan samt att dagvattenhanteringen löses, vilket påpekats i 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2008-12-22. Detta måste vara utrett innan planen 
antas. 
 
Kommentar: Tekniska kontoret kommer att samråda med Länsstyrelsen om över-
föringsledningen så snart en projekteringskonsult upphandlats och utsetts. Samrå-
det har försenats p.g.a. överklagande av upphandlingsförfarandet i Länsrätt och 
Kammarrätt.  
 
Kommunen har presenterat ett förslag till lösning på dagvattenhanteringen genom 
den dagvattenutredning som bilagts planhandlingarna i samrådet. Det är kommu-
nens uppfattning att förslaget får anses medföra en tillräcklig rening av dagvattnet 
så att någon betydande miljöpåverkan inte uppstår i naturreservatet och Natura 
2000-området. 
 
 
Geoteknik 
Synpunkt och kommentar: c) Yttrande från Statens Geotekniska Institut (SGI) 
se p 3 nedan. 
 
 
Gång- och cykeltrafik 
Synpunkt: d) I planbeskrivningen framgår att den västra bron av de två broarna 
över Rotviksbäcken intill den gamla lanthandeln ska vara tillgänglig för allmän 
gång- och cykeltrafik, samt att gång- och cykelbana ska finnas längsmed planerad 
huvudgata. Länsstyrelsen kan ej se att detta finns utsatt på plankartan. 
  
Kommentar: Bron är markerad med ett x på plankartan vilket kommer att marke-
ras tydligare. Gång och cykelbanan ingår i huvudgatans vägområde. För att för-
tydliga får gång och cykelbanan en bestämmelse om utformning av allmän plats 
med beteckningen gc. 
 
Synpunkt: e) Hur ska oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt korsa väg 160 
för att ta sig till busshållplatserna öster om cirkulationsplatsen på väg 161? 
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Kommentar: Idag finns gångpassager med refuger vid cirkulationsplatsen både 
över väg 160 och 161. Gångpassager anses om de förses med säkerhetshöjande 
åtgärder t.ex. pollare och kontrastmarkeringar, säkrare än obevakade övergångs-
ställen då passagerna inbjuder till bättre kommunikation mellan trafikanterna. Om 
det ska vara passager eller övergångsställen samt vilka säkerhetshöjande åtgärder 
som ska vidtas får studeras närmare i förstudien och vägarbetsplanen.  
 
Synpunkt: f) Länsstyrelsen vill upplysa om att enligt väglagen inom område med 
detaljplan får väg inte byggas i strid mot planen. 
 
Kommentar: Upplysningen noteras. 
 
 
Risker 
Synpunkt: g) Länsstyrelsens uppfattning är att dagvattendammen ska hägnas in 
och att detta bör säkerställas i planen. 
  
Kommentar: En planbestämmelse om att dammen ska förses med skydd mot 
barnolycksfall införs. 
 
Synpunkt: h) Länsstyrelsen förutsätter att föreslagna skyddsåtgärder för tran-
sportled för farligt gods beaktas. 
 
Kommentar: Detta bevakas i projekterings och bygglovskedet. 
 
 
Synpunkter i övrigt
 
Synpunkt: i) I plankartan har användningsbestämmelse B som i bostäder använts 
för äldreboendet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på användnings-
bestämmelse D som omfattar all slags vårdverksamhet, både offentlig och privat 
som bedrivs i särskilda lokaler. Användningen kan preciseras till exempelvis äldr-
evård. 
 
Kommentar: Kommunens uppfattning är att äldreboendet inte är att jämföra med 
en vårdinrättning även om det är bemannat med personal dygnet runt. De boende 
har egna lägenheter och hyreskontrakt, varför användningsbestämmelse B för bo-
städer får kvarstå. 
 
Synpunkt: j) I planhandlingen bör nämnas att Havstensfjorden ingår i Läns-
styrelsens förteckning över musselvatten som skall skyddas enligt förordningen 
(SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten samt att 
Havstensfjorden utgör riksintresse för yrkesfisket, omfattande lekområde torsk. 
 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras i enlighet med lämnad synpunkt. 
 
Synpunkt och kommentar: k) Yttrande från TeliaSkanova samt kommunens 
kommentar. Se punkt 2 nedan.  
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Synpunkt: l) Vattenfall hänvisar till tidigare yttrande 2008-12-03 ang. förekomst 
av 0.4 kV-luftledning inom planområdet samt i ett tilläggsyttrande 2009-06-22 att 
det i planområdets norra del även finns en 0,4 kV jordkabel. Detta har beaktats i 
genomförandebeskrivningen. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
Synpunkt: m) Bohusläns museum har inget ytterligare att erinra mot planen. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
 
2. TeliaSonera Skanova Access AB, skrivelse daterad 
2009-05-12  
 
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. I övrigt inget att erinra mot planen. 
 
Kommentar: Synpunkterna finns behandlade i genomförandebeskrivningen un-
der rubriken Tekniska frågor och får bevakas av kommunens tekniska kontor i 
projekteringsskedet. 
 
 
3. SGI Statens geotekniska institut, skrivelse daterad 
2009-06-18 
 
Sammanfattande synpunkt:  
Sammanfattningsvis finner SGI att planområdets geotekniska förutsättningar har 
klarlagts på ett för planskedet tillfredsställande sätt och vi har därför inga in-
vändningar mot planförslaget. Förekomsten av kvicklera i området bör dock ges 
ökad tydlighet i planhandlingarna. 
 
Synpunkt: a) Planområdet består av relativt plan åkermark. Baserat på utförda 
geotekniska undersökningar och beräkningar enligt PM Geoteknik och Rapport 
Fält- och laboratorieresultat (Bohusgeo AB 2009-05-05 och 2009-04-27) bedö-
mer Bohusgeo stabiliteten i anslutning till bäcken som tillfredsställande. SGI de-
lar denna bedömning. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
Synpunkt: b) SGI finner att förfarandet med planbestämmelser om nivå + 2,5 m 
FG (färdigt golv) för byggnader, att marklov krävs för schaktning och fyllning 
samt den hänvisning till geoteknisk utredning 2009-05-05 med rekommendationer 
pga. sättningskänslig mark om grundläggning, uppfyllnader etc. är tillfylles. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
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Synpunkt: c) Kvickleraförekomsten i planområdet kan medföra rörelser i marken 
om den utsätts för vibrationer, exempelvis vid pålgrundläggning. Förhållandena 
bör tydliggöras, förslagsvis i genomförandebeskrivningen med krav på att före-
komst av kvicklera beaktas vid val av påltyp, att kontrollprogram beträffande 
vibrationer upprättas i byggskedet etc. 
 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med SGI: s 
synpunkt. 
 
Synpunkt: d) Då marken består av tät lera/gyttja och beskrivs som lågradonmark 
finner SGI det tillfylles med en översiktlig redovisning av radonförhållandena i 
planbeskrivningen i planskedet. SGI förutsätter att Boverkets krav på maximalt 
tillåten halt av radon i inomhusluften bevakas i byggskedet. 
 
Kommentar: Boverkets gränsvärden för radon får bevakas i bygganmälanskedet. 
 
 
4. Vattenfall Eldistribution AB, skrivelse daterad 2009-06-22 
 
Synpunkt och kommentar: Se p 1l) i Länsstyrelsens yttrande. 
 
 
5. Vägverket, skrivelse daterad 2009-06-25 
 
Synpunkt och kommentar: Se p 1a) i Länsstyrelsens yttrande 
 
 
6. Västtrafik AB, skrivelse daterad 2009-06-17 
 
Synpunkt: Västtrafik tillstyrker förslaget att ta bort hållplats Rotviksbro Södra 
under förutsättning att det byggs en vändslinga vid hållplats Rotviksbro. Möjlig-
heten för busslinjer från Orust att vända och angöra Rotviksbro måste finnas 
kvar. 
 
Kommentar: Väg 160 och dess hållplatslägen ligger utanför detaljplaneområdet 
och kommenteras därför inte i denna samrådsredogörelse. Synpunkten kommer 
istället att tas med i det samråd som pågår avseende Förstudie väg 160, delen ny 
tillfart till Högås-Torp 1:4 vid Rotviksbro och kommenteras i en samrådsredogö-
relse. 
 
7. Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Uddevalla, 
Skrivelse daterad 2009-05-18 
 
Synpunkt: Polismyndigheten har inget att erinra mot detaljplanen del av Högås-
Torp 1:4 m.fl. och tillstyrker densamma. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
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Kommunala instanser 
 
8. Tekniska kontoret, skrivelse daterad 2009-06-26 
 
Synpunkt: Tekniska kontoret föreslår att den planbestämmelsen som medger att 
ett område mellan äldreboendet och förskolan ska hållas tillgängligt för allmän 
gång och cykeltrafik tas bort i sin helhet, då denna på ett betydligt sätt försvårar 
samhörigheten och samutnyttjandet (bl. a. skötsel av grönytor, anordning av ge-
mensamma aktiviteter, nyttjandet av äldreboendets kök och matsal) mellan äldre-
boendet och förskolan. Bestämmelsen skulle leda till att dubbla staket måste sät-
tas upp då vistelseytorna av säkerhetsskäl måste vara inhägnade. 
 
Kommentar: Bestämmelsen som åsyftas ovan tas bort från plankartan.  
 
 
9. Uddevalla Energi, skrivelse daterad 2009-06-11 
 
Synpunkt: Renhållningsavdelningen har inga synpunkter på föreslagen tillfart 
till Högås-Torp 1:4 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
 
10. Bohusläns Museum, skrivelse daterad 2009-06-22 
 
Synpunkt och kommentar: Se Länsstyrelsens yttrande samt kommentar p 1 m) 
ovan. 
 
 
11. Räddningstjänsten, skrivelse daterad 2009-06-24 
 
Synpunkt: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
 
12. Socialnämnden, utdrag ur sammanträdesprotokoll daterat 
2009-06-18 
 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2009-06-18 § 101 beslutat att avge föl-
jande synpunkter: 
 
Synpunkt: Tillgängligheten till kollektivtrafik är viktig att beakta både för an-
ställda och besökare till de som bor i det kommande äldreboendet. Den planerade 
angöringens placering innebär stora svårigheter för främst äldre och funktions-
nedsatta personer både vad gäller avståndet och risker vid korsande av flera vä-
gar. Busshållplatsen bör vara i nära anslutning till boendet. 
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Kommunens pensionärsråd och kommunens handikappråd har varit delaktiga i 
socialnämndens diskussioner och beslut. 
 
Kommentar: Busshållplatserna omfattas inte av detaljplaneområdet och kom-
menteras därför inte i denna samrådsredogörelse. Synpunkterna får istället be-
handlas i arbetet med den förstudie för ombyggnad av väg 160 som pågår paral-
lellt med planärendet och kommenteras i samrådsredogörelsen för denna. 
 
 
13. Kultur och fritidsnämnden, utdrag ur sammanträdesprotokoll 
daterat 2009-06-09. 
 
Synpunkt: Kultur och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2009-06-09 § 86 
beslutat att godta förslag till detaljplan för Högås-Torp 1:4 m.fl. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
 
14. Miljö och Stadsbyggnad, Miljöavdelningen, skrivelse date-
rad 2009-07-01 
 
Synpunkt: a) Möjlighet till att tillvarata regnvatten för bevattning bör undersö-
kas. 
 
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Tekniska kontoret. 
 
Synpunkt: b) Dagvattenutredningen visar ökad belastning av bl.a. kväve och 
tungmetaller till det känsliga Natura 2000-området Svälte kile. Dagvattenhanter-
ingen bör utredas ytterligare då det inte med utgångspunkt ur dagvattenutred-
ningen går att bedöma om det kan bli en betydande påverkan på Natura 2000-
området. Det bör även utredas om dagvattenreningen går att effektivisera. 
 
Kommentar:  Lagstiftning om miljökvalitetsnormer för havsvatten saknas idag 
men Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormerna för fisk- och mussel-
vatten SFS 2001:554. Miljökvalitetsnormerna för musselvatten saknar dock i de 
flesta fall fastställda gränsvärden utav ämneskoncentrationer, varför normerna 
beskrivs utifrån en generell syn att koncentrationerna i havsvattnet inte får vara 
skadliga för musslan och dess tillväxt eller medföra en sämre kvalitet på mussel-
köttet. 
 
Av den dagvattenutredning som genomförts framgår av beräkningsexemplen att 
mängden fosfor, kväve och tungmetaller som tillförs Svälte kile genom dagvattnet 
ökar i mycket liten omfattning jämfört med under outbyggda förhållanden. Mäng-
den fosfor (P) renas effektivt så att utsläppet inte blir större efter utbyggnad än 
innan. Kväve (N) renas inte lika effektivt i en fördröjningsdamm, vilket medför att 
mängden ökar från ca 17 kg/år till 28 kg/år. Denna ökning ska dock ses i relation 
till den VA-sanering som kommer att ske av de ca 150 enskilda avloppen hos 
bebyggelsen i Lanesund, Svälte och Rotviksbro under år 2011-2013 när bebyggel-
sen ansluts till det kommunala VA-nätet. Saneringen innebär att kväve- och fosfor 
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belastningen i Svälte kile kommer att minska kraftigt jämfört med nuvarande för-
hållanden. Den ökade kvävebelastning som detaljplaneområdet medför är försum-
bar i jämförelse med den vinst VA-saneringen kommer att medföra. Detaljplanen 
möjliggör också att fler enskilda avlopp kan anslutas till kommunalt VA än vad 
som annars var inplanerat. 
 
Följande ökning av mängden tungmetaller och andra förorenande ämnen sker ef-
ter utbyggnad jämfört med outbyggda förhållanden: 
 
bly (Pb)    50 g/år 
koppar (Cu)   100 g/år 
zink (Zn)   300 g/år 
kadmium (Cd) 2 g/år 
krom (Cr)  20 g/år 
nickel (Ni)  20 g/år 
kvicksilver (Hg)  0,3 g/år 
olja  1600 g/år 
PAH  2 g/år 
 
Det är vår uppfattning att denna ökning är att betrakta som marginell och inte för-
sämrar livsbetingelserna i Svälte kile på något betydande sätt. Mängderna är att 
betrakta som försumbara i jämförelse med det vägdagvatten från vägarna 160 och 
161 som orenat släpps ut av Vägverket i Svälte kile och Havstensfjorden. 
 
Som en jämförelse kan de koncentrationer som finns i miljökvalitetsnormerna för 
lax och andra fiskevatten i sötvatten tjäna. Enligt de beräkningsexempel som finns 
i dagvattenutredningen kommer koncentrationerna av olika tungmetaller i det re-
nade dagvattnet från detaljplaneområdet att understiga riktvärdena för 
miljökvalitetsnormer för lax- och övriga fiskevatten. 
 
Mängden SS (suspenderad substans) dvs. slam i vattnet till följd av ämnen, växt- 
och jordpartiklar kommer genom reningen att minska med 190 kg/år (44 %) jäm-
fört med outbyggda förhållanden. Detta är mycket positivt vid jämförelse med 
kvalitetsnormerna för musselvatten då musslor och fiskreproduktion är känsliga 
för grumligt vatten. 
 
Sammanfattningsvis anser Miljö och Stadsbyggnad att detaljplanen med dess för-
slag på dagvattenhantering inte riskerar att skada värdena av Natura-2000 området 
och Havstensfjordens naturreservat på något betydande sätt.  
 
 
Synpunkt: c) Planbeskrivningen förutsätter att kommunalt vatten och avlopp 
anordnas. 
 
Kommentar: Instämmer. 
 
Synpunkt: d) Radon, trafikbuller och djurhållning har redovisats i tillräcklig 
omfattning i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
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Synpunkt: e) Inom planområdet finns flera diken samt en björkallé som är bio-
topskyddade och som dispens kommer att sökas för. Dispens ska sökas i god tid 
hos Länsstyrelsen. Dispensbeslutet gäller sedan fem år och arbetet ska vara på-
börjat inom två år.  
 
Nya diken som anläggs mellan detaljplaneområdet och jordbruksmark kommer till 
större del att omfattas av det generella biotopskyddet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Synpunkt: f) Fysiska ingrepp i vattenmiljöer kan räknas som vattenverksamhet 
enligt 11 kap miljöbalken och ska i så fall anmälas till Länsstyrelsen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Synpunkt: g) Ingen kännedom finns om förorenad mark i området. Hantering av 
avfall redovisas tillräckligt i planbeskrivningen. Olika förslag på energiförsörj-
ning nämns i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Ställningstagandena noteras. 
 
 
Sakägare 
 
15. Stig Viktorsson och Anna-Greta Karlsson, Högås-Torp 1:6, 
skrivelse daterad 2009-06-26. 
 
Synpunkt: a) Det är inte lämpligt att bygga förskolan på den plats som föreslås 
då det nästan inte är någon sol på vinterhalvåret.  
 
Kommentar: Förskoletomten har lagts på den del av detaljplaneområdet som har 
mest solbelysning under vinterhalvåret.  
 
Synpunkt: b) Utsikten från vårt hus mot Lanesundsviken försvinner helt. Där vi 
skulle kunna se något av viken är det tänkt att planteras en skogsdunge. 
 
Kommentar: Förskolan och äldreboendet kommer att uppföras som fristående 
byggnader vilket möjliggör sikt mellan husen ut mot Lanesundsviken. Detaljpla-
nen föreskriver inte att trädplantering ska ske på allmän platsmark NATUR vid 
Rotviksbäcken. Syftet med bestämmelsen marklov krävs för trädfällning och att 
en trädzon ska finnas utmed Rotviksbäcken är att bevara och gynna goda förhål-
landen för fiskreproduktion, flora och fauna samt att förhindra ytterligare erosion 
av bäckravinen. Skötseln i övrigt av område NATUR är en fråga för den som 
kommer att förvalta och sköta den allmänna platsmarken. 
 
Synpunkt: c) Hade det blivit någon detaljplan på detta område ifall här hade bott 
en politiker eller någon som jobbat på Miljö och Stadsbyggnadskontoret? 
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Kommentar: Ja, eftersom sådana aspekter saknar betydelse vid avvägningen 
mellan de allmänna och enskilda intressen som görs. Fysisk planering syftar till att 
planera för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling för den fy-
siska miljön och dess invånare. Val av ort och plats för äldreboendet grundar sig 
på en bred medborgardialog som innefattat enkätundersökning hos pensionärer, 
samrådsmöten med allmänhet, boende och personal på Åldersro samt utredningar 
i övrigt där även andra orter studerades. 
 
Synpunkt: d) Kan vi bli kompenserade på något sätt ifall vår utsikt försvinner 
och förmodligen marknadsvärdet på vår fastighet sjunker? 
 
Kommentar: De skyldigheter som kommunen har att lösa mark och utge ersätt-
ning regleras i 14 kap PBL (Plan och bygglagen). De skäl ni åberopar bedöms inte 
medge rätt till inlösen eller ersättning. 
  
Synpunkt: e) Vi hänvisar även till tidigare inskickade synpunkter. 
 
Kommentar: Dessa har tidigare sammanfattats och kommenterats i samrådsredo-
görelsen för programskedet. Samrådsredogörelsen har sedan legat till grund för 
Miljö och stadsbyggnadsnämndens beslut att upprätta detaljplan. Samrådsredogö-
relsen finns under samråds- respektive utställningstiden att ta del av på utställ-
ningsplatserna och i övrigt på Miljö och Stadsbyggnad. 
 
 
16. Kjell Johansson, fastighetsägare till Högås-Torp 1:3, 1:4  
skrivelse daterad 2009-06-18 
 
Synpunkt: Har synpunkt på innehållet i genomförandebeskrivningen under rubri-
ken genomförandetid. I innehållet står att efter genomförandetidens slut fortsätter 
planen att gälla men grundar inte längre rätt till ekonomisk kompensation till 
följd av att kommunen beslutar att ändra, ersätta eller upphäva detaljplanen. 
 
Under hela förhandlingsprocessen har det hela tiden endast handlat om äldre-
boende och förskola, detta var en förutsättning för köpeavtalet. Skulle ej så ske, är 
det avtalsbrott och marken återlämnas till tidigare markägaren. 
   
Kommentar: Syftet med upprättandet av detaljplanen är att pröva lämpligheten 
av att anlägga äldreboende och förskola, några andra avsikter finns inte. I detalj-
planekartan har äldreboendet tilldelats användningsbestämmelse B eftersom denna 
beteckning är den gängse i fråga om bostäder. Ur vår synpunkt är äldreboendet 
inte att betrakta som någon vårdinrättning då de boende har egna lägenheter och 
egna lägenhetskontrakt även om personal finns att tillgå dygnet runt. 
 
Kommunen kan ändra, göra tillägg eller upphäva detaljplaner om det finns behov 
eftersom en detaljplan annars skulle låsa fast markanvändningen för evigt, vilket 
inte är bra ur samhällsutvecklingssynpunkt. Fastighetsägaren i detaljplaneområdet 
har under genomförandetiden en garanterad byggrätt i enlighet med planen och 
kan få ersättning om planen ändras och han lider skada till följd av detta. Efter 
genomförandetiden har kommunen inte längre skyldighet att utge ersättning för 
t.ex. förlorad byggrätt vid en eventuell ändring eller upphävande.  
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Övriga 
 
17. Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening,  
skrivelse daterad 2009-05-12 
 
Synpunkt: Hembygdsföreningen har inget att erinra mot planen under förutsätt-
ning att de gamla stenbroarna bevaras och att namnfrågan beaktas så som fram-
går under avsnittet Kulturmiljö och fornlämningar. 
 
Kommentar: Endast en bro ingår i detaljplaneområdet och denna är sedan tidi-
gare raserad och ersatt med en cementtrumma. Bron kommer att användas för 
gång- och cykeltrafik från planområdet till handelsområdet. Synpunkt på namn-
frågan överlämnas till kommunens namnberedningsgrupp. 
 
 
18. Bokenäsets Framtid, skrivelse daterad 2009-06-25 
 
Synpunkt: a) Förslaget till placering av eventuell värmecentral bör omprövas då 
den kommer att ligga mitt i synfältet mot Svälte kile och havsutsikten. Den bör 
flyttas till mer undanskymd plats. 
 
Kommentar: Vid placeringen har en avvägning gjorts mellan för- och nackdelar 
där fördelarna med placeringen får anses överväga. Till nackdelarna hör en påver-
kan på utsikten mot viken för förskolan och en viss liten påverkan för delar av 
äldreboendet. Oavsett placering av närvärmeverket är det dock så att vissa lägen-
heter får utsikt över viken och parkeringsytor medan andra får utsikt över lekyta 
eller gården. Silotorn och panncentral kan upplevas främmande och förfulande i 
omgivningen men detta kan avhjälpas till viss del genom utformningen så att cen-
tralen smälter in i omgivningarna bättre. 
 
Till fördelarna hör närheten till väg 160 då man slipper leda in lastbilstrafik i om-
rådet och därmed ökar trafiksäkerheten och mindre risk för störande buller. Led-
ningsdragningarna för värmen blir korta och värmeförlusterna minimeras. Placer-
ingen är också bra om handelsområdet ansluts till närvärmecentralen. 
 
Synpunkt: b) Vill utvidga detaljplaneområdet söder och väster ut för att få mer 
ytor till promenadstråk. 
 
Kommentar: Det är vår uppfattning att de ytor som redovisats i detaljplanen till-
godoser rekreationsbehovet. Så som tidigare redogjorts för i program till detalj-
plan för Högås-Torp 1:4 m.fl. finns även planer på ytterligare bebyggelse i närhe-
ten i form av t.ex. seniorbostäder och villabebyggelse som också behöver ut-
rymme. 
 
Synpunkt: c) Vårt tidigare önskemål om pendelparkering kvarstår. 
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Kommentar: Frågan har diskuterats med Vägverket och Västtrafik. En eventuell 
pendelparkering bör om det visas att behov finns, ligga i anslutning till väg 161 
nära busshållplatsen och inte inom detaljplaneområdet för äldreboendet och för-
skolan.  
 
19. HSO Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla. 
Skrivelse daterad 2009-06-25 
 
Synpunkt: a) Tillgängligheten är viktigast, markmiljön ska vara jämn och inga 
förhöjningar eller trappor får hindra rullatorer eller rullstolar. 
 
Kommentar: Detaljutformning av ytter- och innermiljö regleras inte i detaljpla-
nen men synpunkten vidarebefordras till Tekniska kontoret som ansvarar för 
projekteringen av äldreboendet. 
 
Synpunkt: b) Tillgänglighet till allmänna kommunikationer ska finnas. En buss-
terminal bör anläggas väster om väg 160 inom området för byggnationen. Av-
ståndet till busshållplats vid väg 161 är 400-500 m vilket är för långt med beak-
tande av att personer med nedsatt rörelseförmåga i vinterväglag måste passera 
två hårt trafikerade vägar. Även Vägverket anser att 400 m är för långt att gå. 
 
Kommentar: Busshållplatsernas lägen regleras inte i detaljplanen utan behandlas 
i Förstudie väg 160, delen ny tillfart till Högås-Torp 1:4 vid Rotviksbro. Syn-
punkten kommer att vidarebefordras till det pågående samrådet för förstudien och 
tas med i samrådsredogörelsen för detta. Någon plats att tillhandahålla en bussta-
tion i detaljplaneområdet är svår att tillgodose då marken behövs för parkerings-
ytor, närvärmecentral och dagvattendamm. 
 
 
Övriga 
20. Marianne Persson och Lars-Eric Persson, Svenseröds 
prästgård, skrivelse daterad 2009-06-08 
 
Synpunkt: a) Äldreboendets placering är olämplig p.g.a. att platsen ligger 
för lågt i förhållande till havsnivå med beaktande av kommande havsnivå-
höjning till följd av klimatförändringar. Mätningar av vattenståndet visar 
på en ökning från och med 1981. 
 
Kommentar: Inom Uddevalla kommun tillämpas riktlinjer att grundlägg-
ning ska ske på minst + 2,50 m FG (färdigt golv) vilket också redovisas 
som en planbestämmelse i detaljplanen. Detta följer de rekommendationer 
som finns i den gällande kommunomfattande översiktsplanen från år 2002, 
vilket föreslås oförändrat i den omarbetade översiktsplanen 2009 för Udde-
valla kommun som nu är föremål för omarbetning.  
 
Synpunkt: b) Platsen för äldreboende och förskola är olämplig  med an-
ledning av bullerpåverkan från trafiken på vägarna 160 och 161. Trafik-
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buller kan orsaka sjukdomar och stress. Sommartrafikens antal fordon är 
högre än vintertrafiken och lastbilstrafiken förväntas öka i framtiden. 
 
Kommentar: Enligt den redovisning av områdets bullerpåverkan som finns 
i planbeskrivningen bedöms området inte utsättas för buller över de riktvär-
den som finns i Boverkets Allmänna råd 2008:1 även med beaktande av 
sommartrafiken, framtida ökning av lastbilstrafik samt den trafikökning 
som planområdet och ett fullt utbyggt handelsområdet alstrar. 
 
Synpunkt: c) Besvärliga och dyrbara grundförhållanden enligt geoteknisk 
undersökning. 
 
Kommentar: Kommunen anser inte att marken är olämplig för bebyggelse 
men behov av pålning och lättviktsfyllning ökar kostnaderna för projektet. 
Emellertid finns dessa markförhållanden inom en stor del av kommunen, så 
även i Hogstorp som var ett annat alternativ som studerades.  
 
Synpunkt: d) Farligt gods transporteras på de båda vägarna. Vad görs om 
en olycka inträffar? 
 
Kommentar: Kommunen har antagit en riskanalys år 2004 som redovisar 
vilken insatstid räddningstjänsten har vid olyckshändelser vilket ligger till 
grund för bl.a. dimensionering av byggnader ur brand och utrymningssyn-
punkt. Kommunen har också en risk- och sårbarhetsanalys 2008-2010 som 
är under omarbetning som behandlar sannolikhet och konsekvenser för 
olika typer av olyckor, naturkatastrofer m.m. vilket kommer att utgöra 
underlag för de handlingsplaner som ska tas fram för förvaltningarna i 
kommunen. En specifik riskanalys ingår i planhandlingarna. 
 
Synpunkt: e) För få förskoleplatser från början, jmf. Sandersdalsskolan 
som var för liten från start. 
 
Kommentar: I detaljplanen bereds plats för att möta framtida behov av en 
förskola med högst 6 avdelningar med tanke på närhet till expanderande 
bebyggelse och övriga förskolor i närområdet. Barn och Utbildningsförvalt-
ningen utreder behovet av förskoleplatser samt lämplig lokalisering. 4-6 
avdelningar har av Barn och Utbildning ansetts vara en lämplig storlek med 
tanke på barngrupper, personalbemanning och ur driftsynpunkt. 
 
Synpunkt: f) Försök finna en plats belägen högre över havet för bättre ut-
sikt, mindre trafikbuller och bättre solbelysning. 
 
Kommentar: Flera alternativa platser har studerats i Rotviksbro och 
Hogstorp vilket framgår av programmet till detaljplan som legat till grund 
för detaljplaneförslaget. Genom en väl förankrad medborgardialog där pen-
sionärer i kommunens västra delar tillfrågades visade en klar majoritet att 
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man föredrog Rotviksbro och den plats som är föremål för detaljplanelägg-
ning. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Synpunkter som inkommit om trafiksäkerheten vid korsning mellan gång och 
cykelväg och handelsområdets infart från väg 160, passager över väg 160 och 161 
samt borttagande av busshållplats Rotviksbro södra, kommer att studeras och be-
handlas i samrådsredogörelsen för den pågående förstudien ny tillfart till Högås-
Torp 1:4. Denna behandlar trafiklösningar för det som ligger utanför detaljplane-
området.  
 
Vattenfall och TeliaSoneras anläggningar i och utanför detaljplaneområdet ska 
beaktas. Förekomsten av kvicklera i området och dess påverkan på val av påltyp 
och kontrollprogram vid byggnationen görs tydligare i genomförandebeskriv-
ningen. 
 
Föreslagen gång- och cykelväg mellan äldreboendet och förskolan tas bort för att 
underlätta skötsel och kontakt mellan verksamheterna. En bestämmelse om skydd 
mot barnolycksfall för dagvattendammen införs. Miljöavdelningen på Miljö och 
Stadsbyggnad vill ha belyst hur dagvattnet från planområdet påverkar Havstens-
fjorden och Natura 2000. Vår bedömning är att miljövinsten av den kommande 
avloppssaneringen samt de små mängder av olika ämnen som efter rening kvarstår 
i dagvattnet inte medför någon betydande påverkan på Havstensfjorden. 
 
Närvärmecentralen önskas med hänsyn till havsutsikten flyttad till annan plats. 
Fördelarna med placeringen enligt plankartan får dock anses överväga varför pla-
ceringen får kvarstå. Stig Viktorsson och Anna-Greta Karlsson bedöms inte ha 
möjlighet till ersättning av kommunen för den påverkan på havsutsikt som blir 
följden av detaljplanens genomförande.  
 
 
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 
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Det fortsatta arbetet 
 
Förutom det som föranlett ändringar av planhandlingarna så som beskrivits tidi-
gare har plankartan justerats i några avseenden.  
 

• En bestämmelse e4 har införts som begränsar byggrätten till högst 100 m2 
byggnadsarea inom det område som endast får bebyggas med uthus på 
kvartersmark för äldreboendet. 

 
• Utfartsförbud har lagts utmed den västra fastighetsgränsen på Högås-Torp 

1:8 med hänsyn till hälsa och säkerhet för att undvika att förskolan belas-
tas med mer buller avseende trafik till handelsområdet. 

 
• Bredden på huvudgatan har minskats till förmån för större yta för 

närvärmecentral och dagvattendamm. 
 
 
Miljö och Stadsbyggnad förordar att planarbetet drivs vidare med beaktande av 
vad som framgår av den här redogörelsen och att det bearbetade planförslaget 
ställs ut för granskning enligt 5 kap 23 § Plan och Bygglagen (PBL).  
 

 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
 
 
Hans Johansson  Marianne Magnusson 
Planchef   Planarkitekt 
 
 
 


