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  Plan- och byggkontoret             
 

   

 

Granskningsutlåtande 

Detaljplan för flerfamiljshus på Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. 

Färgelanda tätort 

 

Förfarande 
Förslag till rubricerad detaljplan har under tiden 2017-05-09 – 2017-06-07. varit 

föremål för granskning och remiss enligt Plan- och bygglagen 5 kap 18 §. 

Förslaget har skickats till berörda sakägare och myndigheter samt varit 

tillgängligt på kommunens hemsida och på Medborgarkontoret. 

 

Vid samrådstidens slut har 8 yttranden inkommit. En sammanfattning av 

inkomna yttranden återges nedan följt av Plan- och byggkontorets 

kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunens plan-

och byggkontor. 
 

Sammanfattning av inkomna yttranden 

 
Länsstyrelsen, 2016-06-07  

Förutsatt att kompletterande beräkningar som Statens geotekniska institut 

efterfrågar genomförs bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen 

kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 

antas. 

 

Kommentar: 

En kompletterande beräkning av portrycksfördelningen har utförts och 

planhandlingarna kompletteras med resultatet. Utifrån den kompletterande 

beräkningen gör Bohusgeo AB samma bedömning som tidigare, att det inte föreligger 

någon risk för att ett eventuellt bakåtgripande skred kommer att påverka planområdet 

 

Lantmäteriet, 2017-06-08 

Viktiga frågor där planen måste förbättras  

Inom planen finns ett u-område utlagt. Det är inte beskrivet vilka allmänna 

ledningar som ligger inom området. För att säkra rätten till att ha ledningarna 

inom kvartersmarken krävs utöver u-området i planen även en upplåtelse. 

Detta behöver också beskrivas i planbeskrivningen. 
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Kommentar: 

Skanova har ett befintligt kabelstråk som sträcker sig genom u-området. En beskrivning 

av detta läggs in i planbeskrivningen samt upplysningen om att rätten även bör säkras 

med upplåtelse. Även genomförandebeskrivningen kompletteras med att Skanova 

ansvarar för att initiera en upplåtelse.  

  

Delar av planen som bör förbättras 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredoviningen resp. för övriga 

detaljer i grundkartan saknas. 

 

Fastighetsgränser inom det planlagda området visas inte. 

 

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. 

 

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med fastighetsgränser inom planområdet, 

fastighetsbeteckningar samt aktualitetsdatum för grundkarta. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

På plankartan finns det inte angivet vilket urskriftsformat som ska användas för 

att den angivna skalan ska stämma. 

 

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med vilket urskriftsformat som ska användas för att den 

angivna skalan ska stämma. 

 

 

SGI, 2017-05-31 

Nya beräkningar visar att följdskreden inte når planområdet. SGI noterar att i 

de nya beräkningarna för detaljplanen har portrycken inte modellerats med en 

ökning mot djupet i hela jordlagerföljden. SGI önskar en översyn avseende 

detta. 

 

Kommentar: 

En kompletterande beräkning av portrycksfördelningen har utförts och 

planhandlingarna kompletteras med resultatet. Utifrån den kompletterande 

beräkningen gör Bohusgeo AB samma bedömning som tidigare, att det inte föreligger 

någon risk för att ett eventuellt bakåtgripande skred kommer att påverka planområdet 

 

Dalslands miljökontor, 2017-05-17 

Planen innebär inte ”betydande miljöpåverkan”. 

 

De riktlinjer som socialstyrelsen har uppsatt för buller behöver också uppfyllas. 

Detta medför att om sovrum placeras mot Centrumvägen behövs förstärkt 

bullerisolering på denna sida.  
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Det anges i planförslaget att det är begränsade möjligheter till uteplats pga 

buller. Detta kan lösas genom val av placering och bullerskyddande åtgärder. 

Bullerskyddande plank är t.ex. en möjlig lösning. Vallar är troligen inte 

lämpliga i detta område då det kan öka skredrisken.  

 

Kommentar: 

Socialstyrelsens riktlinjer om inomhusbuller är allmänna råd och har ersatts av 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och allmänna råd om höga 

ljudnivåer. Eftersom dessa riktvärden är allmänna råd ställs inga ytterligare krav 

avseende bullervärden i detaljplanen än de riktvärden som anges i Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

Färgelanda vatten AB, 2017-06-07 

Teknisk försörjning – Vatten och avlopp, sid 7 

Huvudmannen garanterar endast normalt vattentryck för två våningar. Är det 

fler än två våningar kan huvudmannen inte garantera kontinuerligt 

vattentryck, utan fastighetsägare får då själv bekosta en lokal tryckstegring 

om det skulle behövas 

 

Tekniska frågor – Ledningar, sidan 20 

Nuvarande fastigheter Färgelanda Prästgård 1:63 och 1:77 ingår i dag i det 

allmänna verksamhetsområdet för vatten, dagvatten och spillvatten. Endast 

en liten del av planområdets nordöstra del, nuvarande fastighet Färgelanda 

Prästgård 1:204, ligger idag utanför men ska införlivas så att hela planområdet 

ingår i allmänt verksamhetsområde. 

 

Kommentar till mening ” Detaljplanen medför inga förändringar för befintligt 

vatten- och avloppsnät, elnät eller telenät.” 

Dimensioner av befintliga vatten- och spillvattenledningar kommer att ses 

över. Är dimensionerna för klena behöver de läggas om, vilket bekostas av 

Färgelanda Vatten AB. 

 

Ekonomiska frågor, sid 20 

Den nybildade fastigheten får ansöka om anslutning till kommunalt VA hos 

Västvatten. Anläggningsavgift uttas enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. 

 

Dagvatten  

Västvatten önskar ett förtydligande i planbeskrivningen hur 

dagvattenhanteringen föreslås inom och från planområdet.  

 

Ska dagvattnet ledas till grönytor för infiltration bör flödet spridas ut över 

marken så att en så stor del som möjligt av ytorna utnyttjas. Olika lösningar 

kan vara ränndalsplattor, mindre diken m.m. 
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Enligt planbeskrivningen har det inte förekommit några kända 

översvämningar med tidigare markanvändning, men då ett beräknat flöde på 

ca 10 l/s (motsvarande ca 6 kvm) tillkommer vid ett plangenomförande bör 

det utredas om infiltration är tillräcklig eller om andra fördröjande åtgärder 

som t.ex. gröna tak och stenkistor behövs.  

 

Ska dagvattnet ledas vidare till kommunalt dagvattennät föreslås att 

tillkommande flöde, dvs ca 10 l/s, fördröjs för att minska belastning på 

ledningssystem. 

 

Kommentar: 

Planbeskrivningen revideras enligt inkomna synpunkter med undantag för synpunker 

gällande dagvatten. Vad gäller dagvatten så kan inte detaljplanen ställa krav på 

särskilda tekniska lösningar, däremot kan detaljplanen skapa förutsättningar för olika 

lösningar. Det finns inget i nuvarande detaljplan som hindrar de lösningar som 

föreslås i yttrandet. 

 

Planbeskrivningen kompletteras med upplysningen gällande att om dagvattnet 

kopplas till den kommunala dagvattenledningen så kan Färgelanda Vatten AB komma 

att ställa krav på att tillkommande flöde fördröjs för att minska belastningen på 

ledningssystemet.  

 

Färgelanda vägförening, 2017-06-06 

Färgelanda Vägförening hänvisar till tidigare svar från 2016-06-03 där alla mål 

för detaljplanen ansågs uppfyllda.   

 

  

Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF), 2017-06-07 

Den bebyggelse som detaljplanen medger medför ett behov av 

brandvattenförsörjning. Detta till följd av bebyggelsens storlek, omfattning 

och ägandeförhållande. Utifrån kartmaterial tillgängligt för Norra Älvsborgs 

Räddningsförbund finns det två brandposter i anslutning till norra och södra 

änden av bebyggselsen.  

 

Skyddsåtgärder bör alltid om möjligt skrivas in som planbestämmelse i 

plankarta. Detta för att skyddsåtgärden ska bli juridiskt bindande och vara 

giltig även över tid. Planbestämmelsen kommer troligtvis inte leda till att man 

behöver upprätta några nya brandposter, men den kommer åskådliggöra 

behovet av brandvattenförsörjning och även möjliggöra att denna fråga 

prövas under bygglovsprocessen.  
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I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för NÄRF:s 

räddningsfordon beaktas. Enligt boverkets byggregler bör avståndet mellan 

körbar väg och byggnadens angreppspunkt för räddningsinsats inte överstiga 

50 meter. Detta är i grunden en projekteringsfråga i byggprocessen, men den 

bör möjliggöras och beaktas i planskedet. 

 

Som alternativ till utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning är 

att förse byggnaderna med minst ett trapphus Tr 2 vilket NÄRF anser är att 

föredra. Detta är i grunden en projekteringsfråga i byggprocessen, men den 

bör möjliggöras och beaktas i planskedet. 

 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information avseende nuvarande möjlighet till 

brandvattenförsörjning samt en upplysning om att behovet av brandvatten bör 

åskådliggöras i bygglovsprocessen. En planbestämmelse enligt 4 kap 12 § läggs dock 

inte till i plankartan eftersom en planbestämmelse inte kan innehålla krav på vidare 

utredningar.  
 

Gällande framkomlighet till byggnaderna för NÄRFS släckningsfordon så finns såväl 

Sågverksvägen som Centrumvägen inom ett avstånd av 50 meter från byggrättens 

placering i detaljplanen. I samband med bygglovsprocessen prövas framkomligheten 

ytterligare.  

 

Planen medger möjlighet för ett eller flera trapphus inom planerad byggnation. 

Frågan prövas ytterligare i framtida bygglovsprocess.  

 

Fastighetsägare till Färgelanda Prästgård 1:139 och 1:140, 2017-06-05 

Fastighetsägaren till Färgelanda Prästgård 1:139 och 1:140 anser att det skulle 

passa området bättre, liknar omgivningens byggnader bättre samt ger en 

luftigare och soligare gata om huskroppen är uppdelad i två byggnader. 

 

Önskar förtydligande gällande butikernas entréer. Eftersom butikerna enligt 

förslag i yttrandet bör ha en entré från söder vore det naturligt att även 

bostäderna har detta. 

 

Det är ett märkligt förfarande att det i utskicket inte visar hur övriga sidor än 

den södra planeras att se ut. 

 

Byggnadens höjd är av största vikt att den hålls så låg som möjligt. Betonar 

också vikten av sadeltak. 

 

På er illustration syns det en mängd plåthuvar. Det bör i antal hållas så lågt 

som möjligt då de förfulas.  
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Idén om garage bör skrotas helt. Garagelängor hör även i Färgelanda hemma i 

ytterområden inte i gamla bostadsområden med q-märkta byggnader samt i 

Färgelandas centrala delar.  

 

Trafik till området bör ske från Centrumvägen. Trottoar bör anläggas på den 

södra delen av Sågverksvägen för att skapa en säker gata för gångtrafiken.  

 

Oro finns att höga nivåer av buller kommer att uppstå mot fastigheterna vid 

Sågverksvägen. Fordons ljud och vibrationer kommer att påverka 

omkringliggande fastigheter.  

 

För övrigt är det positivt att det byggs bostäder i Färgelandas centrala delar. 

 

Kommentar: 

Syftet med att den idag gällande detaljplanen ändras är att möjliggöra byggnation av 

flerfamiljhus för att skapa fler bostäder i centrum. Genom möjligheten att 

sammanbygga de båda fastigheterna med ett större hyreshus skapas förutsättningar 

för fler lägenheter. Möjlighet till byggnation av två mindre hyreshus finns redan i den 

nu gällande detaljplanen.  

 

Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 32 § får en detaljplan inte vara mer detaljerad än 

vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Frågor som berör byggnadens 

utformning i form av fasadmaterial, placering av entrédörrar, takutformning med 

mera får därför prövas i en framtida bygglovsprocess. Risken med allt för detaljerade 

detaljplaner är att planen blir så detaljerad att den inte blir möjlig att genomföra. 

 

Vad gäller utformning av tak anges dock en viss begränsning i detaljplanen i form 

maximal byggnadshöjd om 10 meter och begränsad taklutning till maximalt 27 

grader. 

 

Illustrationsbilden som finns med bland planhandlingarna visar ett exempel på hur 

den framtida bebyggelsen kan komma att utformas. Illustrationen är dock inte 

bindande och byggnaden kan även utformas på andra sätt inom ramen för 

planbestämmelserna. Syftet med en illustration är att underlätta för allmänheten att 

förstå planen och att få en ökad delaktighet i planprocessen. 

 

Infart till området kommer till mesta dels att ske via Sågverksvägen. Sågverksvägen 

finns dock inte medtaget inom planområdet varför aktuell plan inte kan reglera 

utformning av gatan som till exempel om trottoar ska anläggas eller inte. 

 

Bedömningen är att planförslaget endast kommer innebära en marginell ökning av 

trafiken på Sågverksvägen i förhållande till vad nuvarande detaljplan medger. 

Ökningen bedöms därmed inte innebära någon påtaglig skada för befintliga bostäder 

inom området vad gäller buller.  
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Tillkommande bebyggelse inom planområdet ska anpassas till befintlig 

byggnadstradition, vilket även omfattar utformning av garage. Det är viktigt att hitta 

en balans mellan att anpassa ny bebyggelse efter befintlig miljö och att anpassa 

bebyggelsen efter nya behov i samhället. Bedömningen är att garage med anpassad 

fasad kan uppföras inom planområdet utan att helhetsbilden av Sågverksvägens 

byggnadstradition påverkas negativt.  

 

Förtydligande gällande butikernas entréer; 

Planförslaget medger att området bebyggs med två plan mot Sågverksvägen och tre 

plan mot Centrumvägen där nedersta planet utgörs av ett souterrängplan. Det är i 

souterrängplanet som planen medger verksamheter. Entréerna till eventuella butiker 

kommer därmed att placeras mot Centrumvägen enligt önskemål i yttrandet. Planen 

reglerar dock inte placering av entréer till lägenheterna utan detta får prövas i 

kommande bygglovsskede eftersom detaljplanen inte ska innehålla mer detaljerade 

bestämmelser än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med detaljplanen.  

 

 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet är sammanställt på Plan- och byggkontoret i 

Färgelanda kommun 2017-06-13. 

 

 

 

Beatrice Hjärn 

Plan- och byggchef 


