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ÄNDRING AV DETALJPLAN
GRÄNSER

Gräns för område där ändring av detaljplan ska gälla

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetid bestäms till 5 år från dagen då
planen vunnit laga kraft

Till planen hör:
Plankarta, bestämmelser samt
ändringsbestämmelse
Planbeskrivning samt tillägg till planbeskrivning

+

Övriga handlingar:
Fastighetsförteckning

+

Ändring av detaljplan för:
Färgelanda samhälle, område Höjden
i Färgelanda kommun, Västra Götalands län

Granskningshandling
Beslutsdatum
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Byggnadsnämnden i Färgelanda
kommun
450 60 FÄRGELANDA
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Fastställelse av förslag till ändring, utvidgning �ch upphävan

de av byggnadsplan för del av Färgelanda samhälle (del av Färge- ·
landa Prästgården 111 med flera, området Höjden) i Färgelanda

kommun

Genom beslut 26.4.1968 antog kommunalfullmäktige i Färgelanda
kommun ett förslag till ändring, utvidgning och upphävande av
byggnadsplanen för ovan angivna område, Förslaget, som jämväl
innehåller byggnadsplanebestämmelser, har uppgjorts av arkitekt
SAR Nils R1.1ssberg, Uddevalla, under åren 1966 - 1968 och revi
derats 26.4.1968 samt utmärkts på karta med tillhörande beskriv
ning.

•

Ifrågavarande byggnadsplaneförslag har för fastställelse under
ställts länsstyrelsens prövning .
Yttranden i ärendet har avgivits av - förutom andra - länsarki
tekten och vägförvaltningen i länet.
Efter revidering av förslaget kvarstår anmärkningar från föl
jande bolag och personer, som anmärker mot,
1. Aktiebolaget Färgelanda Sågverk, Färgelanda, ägare av fas

tigheterna Färgelanda Prästgården 1181, 1182, 11114 och 11141,

dels, att befintlig utfartsväg i nordvästra delen av "sågverks
området" föreslås utgå och dels, att förefintlig vattenbassäng
dolvis kommer att bli belägen utanför avsett industriområde1
(

V
Överlantmätaren
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2, Sigfrid Johansson, Färgelanda, ägare av fastigheten Färge
landa Prästgården 1,24, föreslagen vägsträckning söder om fas
tigheten;

•
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•

3. Sven och Maj Ljungqvist, Färgelanda, ägare av fastigheten
Färgelanda Prästgården 1:91, intrång på fastigheten, föranlett

av att vägbanan föreslås breddad i avsikt att bereda plats för
busshållplats;
4. Sven och Karin Hjort, Färgelanda, ägare av fastigheten Fär
gelanda Prästgården 1:77, att planerad sträckning av väg 1100
innebär ett onödigt intrång på fastigheten och

5. Anna Andersson, ägare av fastigheten Färgelanda Prästgården
1:88, och Albert och Lagerta Emanuelsson, ägare av fastigheten
Färgelanda Prästgården 1:10, att planerad breddning av väg
1081 skulle innebära att "ingången" till fastigheten skulle
bli "obrukbar", varjämte
6. Arne Jacobsson, Elna Jacobsson, Hans och Signe Noaksson,
alla i Färgelanda och ägare av andelsfastigheter Gatersbyn 1,9
och 1:13 å samfällighet för 1 mtl Gatersbyn nr 1 (litt a), yr
kar, att byggnsdsplaneförslaget icke fastställes, "innan frå
gan om vilka samfälligheter som ingår i 1 mtl Gatersbyn blivit
utredd" •
Länsarkitekten föreslår i sitt yttrande, att fastigheterna

Färgelanda Prästgården 1:10 och 1:88 - frånsett den mindre del,
som eventuellt erfordras för breddning av väg 1081 - undanta
ges från fast.ställelse samt att förordnande om nybyggnadsför
bud enligt 109 § byggnadslagen utfärdas för det undantagna om
rådet. I övrigt tillstyrker länsarkitekten förslaget.

Vad föret angår de under 1 - 5 punkterna härovan redovisade

anmärkningarna, finner länsstyrelsen dessa icke vara av sådan
beskaffenhet, att de bör hindra förslagets fastställelse.
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Vidkommande därefter det under sjätte punkten framställda yr
kandet finner länsstyrelsen - med hänsyn till att stadgandet
i 17 § 4 mom byggnadsstadgan iakttagits vid förslagets utställ

ande - detsamma icke innebära hinder mot förslagets fastställelse.

•
•
•
•

På grund av vad sålunda upptagits fastställer länsstyrelsen,
med stöd av 108 § företa och tredje styckena byggnadslagen, det

underställda planförslaget; dock att från fastställelse undan
tages det på byggnadsplanekartan numera med röd heldragen linje
angivna området •
Med stöd sv 109 § tredje stycket nyssnämnda lag meddelar läns
styrelsen förbud att utan länsstyrelsens tillstånd utföra ny
byggnad inom det här ovan angivna undantagna området att gälla,
till dess nytt förslag till ändring av byggnadsplanen för om
rådet blivit upprättat och i vederbörlig ordning fastställt;
dock längst till och med 28.2.1970.
Besvär över detta beslut må anföras hos Kungl Maj1t, Besvären
skell vid äventyr av talans förlust ha inkommit till kommunika
tionsdepartementet, såvitt avser fastställelse av förslaget,
in�m tre veckor härefter och såvitt avser beslutet i övrigt,
inom tre veckor -for menighet inom fem veckor - från delfåandet.
På länsstyrelsens vägnar:
Åke A Lindberg
Bengt Caping
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Planförslaget omfattar ett område, snm i väster avgränsas av väg

nr 108: till Hedekas och i söder av väg nr 1100 till Stigen. I
öster angränsar förslaget till väg nr 172 och i norr till huvud
sakligen obebyggd mark. Förslaget omfattar c:a 40 ha.

För planområdet gäller byggna'dsplan fastställd den 1o.10 1935 samt
ändrinf,ar därav fastställda den 19,4 1941, den 11,B 1954 och den
24.7 1962. I öster och sydost angränsar ändringar fastställda den

13.2 1964 resp. den 13,11 1967, I väster angränsar en planändring
för skolområdet fastställd den 2,10 1967, För den icke planlagda
marken norr om planområdet gäller utomplansbestämmelser fastställda
den 2. 5 196 3,
Föreliggande planförslag har upprättats för att möjliggöra utbyggnad
av ett markollll'åde sydost or:1 kyrkan, avsett för radhusbebyggelse. En
utvidgning av den i planområdets södra .del belägna sågverksindustrin

har aktualiserat en omarbetning av gällande plan liksom en plan-.:'ad
omläggning av väg nr 1100. I planområdets västra del har från väg
förvaltningen framförts önskemål om en breddning av vägområdet för

väg nr 1081,

11
2,
Sydost ou k;1rkan redovisas enligt planförslaget en utvidgning av
·gällande plan omfattande ett område om o: a 6 ha och :wsett för
bostadsändamål. Då området är centralt beläget och relativt plant
ffo·eslås bebyggelsen ske i form av radhus, Förslaget redovisa.r ett
60-tal lägenheter, Körtrafiken från området ansluter i sydväst till
väg nr 1081.
Sågverket som periodvis sysselsätter c:a 40 p0rsonei- utgör sam
hällets störc;ta industri. Då virkestransporterna under tjällossnings
perioden måste upphöra, har ej driftc,n kunnat upprätthållas under
holu Il.rot. Genom markförvärv nor.dost om silgv erkct ges nu möj lighet0r

n.tt anlägga. erforderliga virkesmagasin.
Ändringsförslaget redovisar en utökning av industriområdet· ,h norr
och nordost. Utvidgningen berör mark som enligt gällande plan avses
för bl,a. bostadsiinda:nål och allmänt ändamål. Körtrafiken från såg
verket anslutes i söder till väg nr 1100 som föreslås flyttad till
f.d. jiirnvtlgsområdet, på en sträcka av c: a 400 metGrs längd,
Planförslaget redovisar .även en ändring ·oeträffande byggnadsmn.rken
mellan väg .1100 och f.d. Lelångenbanan. Området som inrymmer bl.a.
bensinstation och lastbilscentral föreslås i sin helhet att använ
das för sr.iåindustriän ·:::::;:-l'.:J..

För befintlig vattenpur.1pst.?�tion avsättes

ett specialo!I1råC.e, A:15Ti:h1sP..nde väg flyttas i sin norra del åt vägter
till omrädo som enligt : :i.llande plan avses för jlirnvägsändamål.

För väg 1G81 i planomr8.dets vä$tra del h�r vtigområdot breddats till

15 rr:eter för att möjJ.iggöra anordnandet e.v gångbanor_.. Santidigt redo

visas en utC�<ning e.v f�rgård..si.!.n.rkcn mot allm2.nna vtigen. Befintliga
hus som hbtrigenorn k,Jmr.1er att bli belägna _inom mark som ej får be

bygges är, utom beträffande tre hus, redan i •gällande plan beläg�a

på sådan :ne.rk. Viss inskränkning av byggnadsrätten har föreslagits
tvcn inom de områden för allnänt ändamål som redovisas i planför
slag0ts norra del,
Nordväst O?n kyrkan förE:slås att viss del av giillande byggnadsplen

upphäves o Området ligger 5 - •io meter lägre iin angränsande byggnads

mark och anslutning till samhällets lednings�ät krtiver pump�nläggni�g
oc:, kostsamma ledningsdragningar. En exploatering av derrna del har

,.� ansetts böra ske i snmband med angränsande mark i öster för vilken··
byggnadsplanen tidigar2 upphiivts. Då komounen förfogar öv:or mark med
mei ce:ntral t lä."�) har ifrågavax·ande område ansetts böra sp2.rn.s för

''

L3
fr2.mtida behov. Genom upphävande av eällande plan kan byggnadsnämnd0n
förhindra tillknmsten ,,v bebyggelse och fo.stighetc;bildningar nom
försvårar en f.r,..�;::t°ida. planläggning,
Anläggningar för vattcm- och avlopp finnes inom de tidigare exploa
terade dcl�rn::: uv planomr:'id0t. Betri::\.ffctnde radhunomr[Ldet har prin
cipförslua uppr�ittats av kommun0n.
E'ör plnnförc;lagct erforderlig grundkarta har upprättcts _åren 1961 - 62
och komplettcruts år 1966 av distriktnlantmtitare Ture Löfgren.

Redogörelse för samråd
Und·er tiden för planförslagets upprättande har samråd ägt rum med

länserkitekten, l�nSingenjören, landsantikvarien, länsbostads

direktören, vfieförval tningen, kyrkorådet och r0pr0sent:?.nter fö�

kommunon. De synpunkter som därvid fra�förts hur beuktats och in
arbetats i förslaget.

Uddevalla den 12 januari 1968

/v _;/}., <i�---c·---1

Nils Russberg
arkitekt

SAR

Förslc.gct har reviderats den 26 april 1968, varvid boteckningen
för fastigheten Pärg0landa Pristgården 1

29

har lindrats frår, H

till :BH för att medgivc:. inredende även för bostadst·tndn.må.l. Dess

utom har griillslinjon

mellan parkområde och gata söder om fastig

heten Ftlrgelanda Prästgård 1 9 förskj'.:itits c:a 30 m österut. Änd

ringarna har utförts med anledning av skrivelser soci. inkomm.i t
under utställningstiden.

Uddevalla den 26 april 1968
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Upprättat år 1966 - 68 av
Boh�skommunernas Byggnadskontor

BEN

ett;r....1N-l�c�· -7

BESTÄMMELSER

§ 1
Bv��nudsn�aneområdets användning

Mom, 1

Bvg;madsmark

a)

Med A betecknat område" får användas endast för allmänt
är.,damål o

b)

Med B betecknat område får användas endast för bostads

c)

Med BH ·oetecknat område får användas endast för bostac.s
och handelsändamål,

d)

Med J ·oeteckr!at område får användas endast för industri
ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas
olägenheter med hänsyn till sundhet, bra�dsäkerhet oc�
trevnad. Bostäder får dock anordnas i den Utsträckning
som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning.ir..om
området.

ändamål,

17
•

e)

ll'!om. 2

2.

Med Jm betecknat område får användas endast för småindustri-

ändamål av sådan beskaffenhet att närboer,de ej vållas olägen
heter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bo
städer f?.1 dock s.'nordnas i den utsträckning som fordras för
tillsyn och l10vakning av anläggning inom området.
Specialområden

a.)

-�!ed E� . .-rietc-Jknat oi!lr.3.de får a.ri.vände.s enC�Hst för trM,Jtsfor
matorstation och därmed samhörigt ändamål.

b)

Med Ps b0-tecknat område f-år användas endast för va-tten

c)

Med K betecknat område får användas endast för begravningsända!!!ål.

pumpstation.

§ 2
Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bobygll:as
Mom. 1

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas,

Mom, 2 Med korsprickning betecknad mark får bebye:gas endast med
uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader,
:forn. 3

Med Kp och punktprickning betecknat kyrkogårdso!llråde får
icke bebyggas, ej hGller får där anordnas nya gravpl2.tsor,

§ 3
Särskilda fH:r:·eskrifter anF,"&.ende områden för lednj_rura.r
Å med u betecknad mark får '"ltcke vidtagas anordningar -som
hindrar framdragande eller underhåll av undcrjordisl. ·
allmänna ledningar.

§ 4

BvP:ll:nadssätt
Mom, 1

Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.

Mom. 2

:Med P betecknat område får bebyggas enda�t med hus
�ppföras fristående.

SO!!!

.- 1
•

•

19.
§ 5
Bcbvg,:relnens omfattninr.r

Mom. 1

P. tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast
en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Med uthus förstå3

här även med huvudbyggnad sammanbyggd garage- och förråds
del, ej innehällande boitadsrum.

t,!om. 2

X

tomtplats som omfattar med F betecknat område får högst

200 m

bebyggas.

§ 6
V ånina-santal
J.. med I betecknat område får byggnad uppföras med högst
en våning.

§ 7
B:vr.:,,:nads hö.',d
Mom. 1

Å med I betecknat omriin.e får by l':Jnad icke up-oföras till

Mom. 2

A

större höjd än 4,4 meter.

med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras

till högst den höjd i meter so!n siffran angiver.
§ 8

Anordnande av [:>tän.itscl i visst fall
I områdesgräns som betecknats med streckad eller heldragcn

linje försedd :ned fJ�llda trian; lc.r .:;kall iied tänsyri.. t:.:·.1
trafiksäkerheten fastiehet förses med stängsel, vari ej

får anordnas öppning som med.giver körförbindelse med väg.

Uddevalla den 12 januari 1968

,0:.-L--.?��

Nils Russberg

arkitekt

SAR

Reviderade den 26 april 1968

,\) J.-� \2-"�,

Nils Russberg
arki tek-t

Sil..!i

