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SAMRÅDSREDOGÖRELSE MED BYGGNADSNÄMNDENS 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

Samrådshandling avseende detaljplan för  

Kv. Ugglan 

Melleruds kommun 

Västra Götalands län 

Plan- och byggenheten har upprättat ett förslag på ny detaljplan för Kv. Ugglan.  

Planens syfte är att möjliggöra etappvis utbyggnad av bostäder av olika typer och 

därmed göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och 

önskemål, samt att bereda möjlighet att bygga förskola/skola. 

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-02-11 --- 2019-03-08. 

Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras nedan: 

 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 

nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 

kommer att prövas under förutsättning att frågan om miljökvalitetsnormer för 

vatten beaktas tillfredsställande. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, att förslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram. 

Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Planbeskrivningen ska kompletteras med beskrivning hur vattenförekomsten i 

Gärdsrudsbäcken påverkas av planförslaget och hur de planerade åtgärderna 

påverkar MKN. 

Upphävning av tomtindelningsplan 

I planbeskrivningen framgår att den gamla tomtindelningsplanen ska upphävas, det 

bör även framgå i plankartans planbestämmelser. 

Miljöbedömning 

Planer som påbörjats efter 2018-01-01 ska hanteras i enlighet med ändringar av 6 

kapitlet miljöbalken (2017:955) och inte efter den tidigare utgåvan av miljöbalken 

som anges i planbeskrivningen. 

Klimatanpassning 

Planbeskrivningens beskrivning av klimatanpassningsåtgärder kan med fördel 

kompletteras med en upplysning på plankartan om att ”vid utformning av området 

ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta projekteringen” 

http://www.mellerud.se/
http://www.mellerud.se/
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Byggnadsnämndens ställningstagande: 

I det fortsatta planarbetet ska Länsstyrelsens synpunkter beaktas, vilket bl.a. 

innebär att: 

- Plankartan kompletteras med upplysningen:”vid utformning av området ska 

ett 100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta 

projekteringen”. 

- Plankartan kompletteras med planbestämmelsen att den gamla 

tomtindelningsplanen upphävs. 

- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning hur vattenförekomsten i 

Gärdsrudsbäcken påverkas av planförslaget och hur de planerade 

åtgärderna påverkar MKN. 

- Hänvisningen i Planbeskrivningen till Miljöbalken justeras så att 

hänvisningen sker till den senaste utgåvan av MB. 

 

 

Lantmäterimyndigheten  

Lantmäteriet har inga erinringar mot planförslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Statens Geologiska Institut, SGI 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynpunkt ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Dalslands miljö- och energinämnd 

Dalslands miljö- och energinämnd lämnar följande synpunkter: 

- En planbestämmelse bör införas om att nya byggnader för bostäder och 

skola/förskola ska uppföras med radonskyddande grundkonstruktion. 

- En planbestämmelse bör införas om att rivningsmaterial och annat material som 

kan utgöra en olägenhet för miljö eller hälsa ska avlägsnas från området innan 

byggnation påbörjas. 

- Om betonggrundplattorna avses vara kvar behöver det undersökas om dessa 

kan utgöra en olägenhet för miljö eller hälsa. 

 

Byggnadsnämndens ställningstagande: 

-   Plankartan kompletteras med planbestämmelse om radonskyddad 

    grundkonstruktion samt att rivningsmaterial skall avlägsnas före byggnation. 

 -  En undersökning av befintliga betonggrundplattor kommer att utföras för att 

    utröna om grunderna kan utgöra en olägenhet för miljö och hälsa. 
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Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänstförbundet har inget att erinra mot planförslaget. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget, då det inte påverkar den statliga 

infrastrukturen nämnvärt. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Kommunstyrelsen, Melleruds kommun 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsförslaget till ny detaljplan under 

förutsättning att markförhållandena klargörs i det fortsatta planarbetet. 

 

Byggnadsnämndens ställningstagande: 

Markförhållandena ska ytterligare klargöras med avseende på eventuella 

markföroreningar som kan utgöra en olägenhet. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Melleruds kommun 

Samrådsmöte hölls 2019-04-15 med Samhällsbyggnadsförvaltningens 

ledningsgrupp. Vid mötet framfördes följande synpunkter: 

- Snöröjnings- och skötselaspekter bör vägas in vid utformning av gatuparkering. 

Positivt att Storgatan utformas med hastighetsdämpande ”åtgärder”. 

- Markpartiet med träd i västra delen av planområdet bör göras allmänt 

tillgänglig. 

- Framkomligheten för renhållningsfordon måste beaktas. 

- Parkeringsytor bör utföras med vattengenomsläpplig beläggning. 

- VA-avdelningen återkommer med information om hur dagvattnet rinner idag 

från kv Ugglan vid stora nederbördsmängder. 

- Plan- och Bygg undersöker med Miljö- och Energikontoret hur de kvarlämnade 

betonggrundplattorna och väggresterna lämpligen undersöks för att klargöra 

eventuell förekomst av ämnen som kan utgöra en fara för miljö och hälsa. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer borttagning av säckarna med vitt 

pulver. Detta kommer att ske under 2019. 

 

Byggnadsnämndens ställningstagande: 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter ska beaktas i det fortsatta 

planarbetet. 
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Skanova 

Skanova AB har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Angränsande grannar 

Totalt 37 st grannar har lämnat yttranden under samrådstiden, därav har 27 st inga 

invändningar mot planförslaget men många av dessa tycker att illustrationsskissen 

Alt. 1 är att föredra med bostadshus en till två våningar och förskola. 

De inkomna erinringarna kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Undvik GC-väg mellan HSB-radhusen. 

2. Flytta den inritade parkeringen för skolans personal, då man befarar 

trafikbuller nattetid. 

3. Två personer anser att kvarteret ska förbli obebyggt och iordningställas som 

grönområde eller möjligen endast bebyggas med små enplanshus. 

4. En person anser att förskolan istället bör placeras bredvid 

Fagerlidsskolan/Markusgården. 

5. Den tunga trafiken på Odengatan upplevs som störande och bör styras över 

till Långgatan. 

6. En person påpekar att kostnaderna för att sanera marken från 

markföroreningar ska klargöras innan planarbetet fortsätter. Detta bör ske 

tillsammans med potentiella exploatörer. 

 

Byggnadsnämndens ställningstagande: 

1. Den påtalade GC-vägen är endast inritad på illustrationsskisserna som en 

möjlighet till en trevlig gång- och cykelväg genom kvarteret, men en 

förutsättning är att berörd markägare medger detta. Om så inte är fallet är 

idéen ej genomförbar. 

2. Möjligheterna att minska och flytta parkeringen, som är avsedd för skolans- 

och förskolans personal under dagtid, ska studeras i det fortsatta 

planarbetet. 

3. Byggnadsnämnden bedömer att behovet av ett stort grönområde i ett 

område som präglas av villabebyggelse är begränsat. Dessutom kan 

nämnden konstatera att nyttja kvarteret långsiktigt som grönområde 

innebär att kommunen inte får några intäkter från markförsäljning till 

exploatör, istället blir det årliga kostnader för skötsel. 

4. Behovet av en framtida möjlighet att bygga en förskola i kvarteret Ugglan 

ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 

5. Byggnadsnämnden är medveten om trafiksituationen på Odengatan. Att 

styra över den tunga trafiken till andra gator ligger utanför det som det nu 

aktuella planförslaget kan omfatta. 

6. Behovet av ytterligare miljötekniska markundersökningar och eventuell 

marksanering ska undersökas vidare i det fortsatta planarbetet. 
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Sammanfattning 

De viktigaste synpunkterna som ska beaktas i det fortsatta planarbetet är: 

- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning hur vattenförekomsten i 

Gärdsrudsbäcken påverkas av planförslaget och hur de planerade åtgärderna 

påverkar MKN. 

- Klargöra tydligt att rivningsmaterial skall avlägsnas från marken före 

byggnation. 

- Behovet av ytterligare miljötekniska markundersökningar avseende befintliga 

betonggrundplattor och eventuell marksanering ska undersökas vidare. 

 

 

 

 

 

 

Mellerud 2019-04-29 

Jan Skeppstedt 

Stadsarkitekt 

Melleruds kommun 


