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DNR: KS 2022:066 
Datum: 2022-11-03 

Ändring av detaljplan för 

Färgelanda prästgård 1:447 
Färgelanda kommun 

Granskningsredogörelse 
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Ett förslag till ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447 har varit utsänt på granskning från 
2022-06-14 till 2022-08-24. Planförslaget skickades till länsstyrelsen, centrala organ och myndigheter, 
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. 

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter/Företag 

1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Vattenfall Eldistribution AB 
4. Trafikverket 
5. SGI 

Kommunala instanser 

6. Dalslands Miljö- och Energiförbund 
7. Västvatten 
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SKIVELSER SAMT AVDELNING SAMHÄLLSUTVECKLINGS 
KOMMENTARER 

MYNDIGHETER/FÖRETAG 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

INGRIPANDEGRUNDER  

Länsstyrelsen bedömer 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. 

TRAFIK 

Planområdet ansluter till statlig allmän väg 2082 och nuvarande planförslag medger bebyggelse 
fram till fastighetsgräns som är inom vägområdet. Kommunen behöver säkerställa att ingen 
byggnation tillåts inom vägområdet/säkerhetszon för den statliga vägen. 

Kommentar: 

 Ett område med prickad mark läggs från fastighetsgräns och 3 meter in på fastigheten som 
säkerhetszon mot vägen.   

 

2. Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras  
 
PLANKARTA  
Plankartan uppfyller inte Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 

• Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som planbestämmelse 
eftersom Boverket kommit fram till att det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i 
detaljplan.  

• Bestämmelsen om genomförandetid är en administrativ bestämmelse. Detta bör därmed 
redovisas under en rubrik ”administrativa bestämmelser”.  

Kommentar: 

För att följa Boverkets allmänna råd införs en bestämmelse om högsta totalhöjd i stället för 
våningar. Bestämmelsen om genomförandetid läggs av samma anledning under en egen rubrik 
”administrativa bestämmelser”.  

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
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Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i undantagsfall ska regleras med 
begreppet byggnadshöjd. Boverket förordar i stället i första hand att nockhöjd eller totalhöjd 
används. 
 
Kommentar: 

Byggnadshöjd ändras till totalhöjd.  
 

3. Vattenfall Eldistribution  
Vattenfall har lämnat ett samrådssvar och har inga övriga synpunkter i ärendet.  

 
I samrådsyttrandet skriver Vattenfall Eldistribution att de har lågspänningsmarkkabel på 
fastigheten. Enligt karta förser den endast byggnader på fastigheten med ström. Läget i kartan är 
osäkert. Vattenfall Eldistribution påpekar att all byggnation och markarbete måste uppfylla det 
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.  
 

Kommentar: 

Färgelanda kommun anser inte att kabeln är av allmänt intresse. Därmed krävs inte 
markreservat. Ett förtydligande att Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ska följas görs 
dock i planbeskrivningen.  
 

4. Trafikverket 

VÄG 2082 

Planområdet ansluter till statlig allmän väg 2082. I samrådsskedet yttrade Trafikverket 
synpunkten att kommunen behöver säkerställa att ingen byggnation tillåts inom 
vägområdet/säkerhetszonen för den statliga vägen. Trafikverket kan inte se att kommunen 
hanterat tidigare lämnade synpunkter. Kvartersmark som medger bebyggelse fram till 
fastighetsgräns och är inom vägområdet samt säkerhetszonen (3 meter frår beläggningskant) 
tillåts inte av Trafikverket. Trafikverket tillstyrker inte planförslaget innan plankartan justerats.  

Kommentar:  

Ett område med prickad mark läggs från fastighetsgräns och 3 meter in på fastigheten som 
säkerhetszon mot vägen.   

 

5. Statens geotekniska institut 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget.  

Enligt 2 kap 5 § ÅBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt med hänsyn till 
risken för olyckor, översvämning och erosion. SIG:s yttranden avser geotekniska säkerhetsfrågor 
så som ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.  

Kommentar:  
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Yttrandet noteras. 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 

6. Dalslands Miljö- och energiförbund 
Dalslands Miljö- och energinämnd tillstyrker planändringen och ser positivt på syftet att tillåta 
bostad i byggnaden samtidigt som man avser bevara de kulturhistoriska värdena och att den 
luftiga och gröna karaktären bibehålls. Bedömningen är att ändringen av detaljplanen berör en 
åtgärd av mindre betydelse där en mindre och tydlig samrådskrets berörs.  
 

Kommentar:  

Yttrandet noteras. 

 

7. Västvatten 
Västvatten har synpunkter på formuleringen avlopp och föreslår att det i texten ska bytas till 
spillvatten för att förtydliga vad som avses. Västvatten vill uppmärksamma att ändringar av 
användning ska anmälas till Västvatten. 

Kommentar: 

Texten i planbeskrivningen ändras för att bli tydlig från ”avlopp” till ”spillvatten”. 
En information om att ändring av användning ska anmälas till huvudman införs i 
planbeskrivningen.  
 

 

 

 

Camilla Widekärr 
Planarkitekt  

 

Sektor samhällsutveckling 
Färgelanda kommun 
 


	Färgelanda prästgård 1:447

