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PrOvning enligt 12 kap 1 § .PBL anqaeride detaljplan fOr 
INDUSTRIOMRADET TORP i Ed, (del av Eds-Torp 1:41 m fl) 
Dals-Eds kommun 

Kommunfullmaktige harden 12 oktober 1995. antagit detalj- 
planen. 

Lansstyrelsen bedOmer att forslaget ar fOrenligt med 
hushAllningsbestAmmelserna i 2 och 3 kap naturresurslagen 
samt med kommunens Oversiktsplan fOr omrAdet och lansstyr- 
e Ls ens granskningsy.ttrande over denna. 

Lansstyrelsen beslutar enligt 12 kap 2 § PBL att inte pro- 
.va kommunens antagandebeslut. 

Enligt 13 kap 4 § PBL fAr detta beslut inte Overklagas. 

=•===�======================================c========== 
LAGAKRAFT 

SAvitt framgAr av har fOrt diarium har enligt 13 kap 
2 § PBL inte nagot Overklagande av kommunfullmaktiges 
beslut kommit in till lansstyrelsen inom tre veckor frAn 
den dag kommunens antagandebeslut tillkannagivits pA kom- 
munens anslagstavla. 

Pa grund harav far kommunens antagandebeslut anses ha vun- 
nit laga kraft den 3 november 1995. 

Detta datum skall enligt 12 § plan� och byggfOrordningen 
an_tecknas pa planhandlingarna. Samtidigt fAr lansstyrelsen 
erinra om vad som anges is kap 31 § andra stycket PBL om 
exp�iering av planhand 

Gunnar Wockatz 

. ' 

Po1tadreas 
Ulnsstyrelsen i Alvsborgs l!ln 
Miljl} och planenheten 
462 82 V!lnersborg 

Besoksadrau 

Drottninggatan 2 
Telefon 

0521-27 00 00 
Fa,c 

0521-27 02 17 
0521·27 01 96 

Po1tglro 

3 51 85·8 
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Boras 1995-03-07 
SAMPLAN AB 

Ivan Nilsson, Arkitekt SAR 

PLANBESKRIVNING 

HANDLIN GAR 

Plan- och illustrationskarta med planbestarnrnelser 
Denna planbeskrivning 
Genornforandebeskrivning 
Samradsredogorelse 
Fastighetsforteckning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG · 

Planens syfte ar att planrnassigt reglera befintliga verksamheter och att planlag- 
ga mark for nya. Ett viktigt syfte ar att skapa ett tilltalande och valfungerande 
arbetsornrade. 
Planen innebar i korthet att sammanlagt sju industri- och verksamhetskvarter 
bildas i tva omraden, De trafikmatas av en infartsgata fran vag 166 och 
korsande industrigator. Industriornradet vaster vag 166 har dock direktutfart 
mot vagen. Omradena inramas av tradplanteringar elle� skogsmark. 

PLANDATA 
Lage och areal 

Planomradet ar belaget sydost Ed oster och vaster vagen mot Backefors (vag 
166). Avstandet till centrum ar cirka 3,5 km. 
Omradet begransas i vaster av en sarnfalld vag vaster Eds-Torp 4:2, i norr av 
fastighetema Eds-Torp l :34, l :42 och l :51 samt en mindre dalgang med 

· 
I 
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vatmark, i aster av nagot lagre belagen natunnark (Eds-Torp I :43 m fl) samt 
i soder av vatmark mm pa fastigheten Eds-Torp I :43. Planornrddet omfattar 
cirka 24,5 hektar. 

Markagare 

Flertalet av de bebyggda fastigheterna ar privatagda. Ovrig mark ags av 
kommunen med undantag av ett mindre omrade i osier, vilket ingar i 
angransande jordbruksfastighet. 

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN 
Oversiktsplan 

I antagen oversiktsplan for kommunen uttalas att mark for bland annat service 
och verksamheter skall tillskapas i centralorten. I antagen fordjupad 
oversiktsplan for Ed redovisas planomradet for verksamheter i enlighet med 
forevarande planforslag. I fordjupningsplanen visas harutover att omradet norr 
Eds-Torp 4:2 avses att anvandas for industriandamal. 

· Detaljplan 

Omradet iir inte detaljplanerat. 

FORUTSA TININ GAR 
Mark och vegetation 

Marken inom omradet utgors i huvudsak av rnoranmark. I den vastra och norra 
delen finns partier med mossmark. I den nordligaste delen finns en mindre hojd 
med kalt berg. 

Vegetationen bestar av ung blandskog. Inom ornradet har vissa schaktningar 
och utfyllningar gjorts i samband med att verksamheter etablerats. · 

Infartsgatan mot aster och den sydvastra industrigatan har delvis iordningstallts 
men inte hardgjorts. ' ,' 

Tva befintliga vagar ansluter till den ostra infartsgatan och leder till Vastra Torp 
och Ulleron respektive Ostra Torp och Tolsiatt. 

' 
I 

I den vastra delen ar en samfalld vag belagen mellan allmiin vag 166 och 
Orekilsiilven vaster planomradet. 
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Fastigheter, befintlig bebyggelse 

Inom omradet har ett antal fastigheter avstyckats for industriandamal. Eds-Torp 
1:53 och 1:54 ar obebyggda. Pa fastighetema Eds-Torp 4:2 och 4:4 finns 
bilskrotningsforetag, pa Torp l:52 ettmekaniskt foretag, pa Torp 1:56, 4:5 och 
4:6 .tva trabearbetningsforetag samt pa Torp 4:3 och 4:7 ett foretag for 
badrumsinredningar. 

Geotekniska nirhallanden 

En geologisk undersokning utfordes 1981-03-11. Markytan lutar friin nivan ca 
+ 156 m i vaster till niviin + 145 i norr. 

Berg i dagen forekornmer inom ett mindre parti i omradets norra de!. 
Huvuddelen av ornradet ar jordtackt. Grunden utgors i huvudsak av 
friktionsjord, sand, grus och moran. I lagpunktema har patraffats finsediment, 
!era eller silt som overlagras av ca 0,3 - 1,0 m torv. Leran och silten ar nonnalt 
fast till halvfast. 

Materialet inom finsedimentomradena, !era eller silt, ar starkt tjalskjutande 
(klass ill). Inom omradena med sand, grus och moran ar materialet nonnalt icke 
tjalskjurande. Lokalt kan dock material med tjalskjutande egenskaper 
forekomma. 

Inom huvuddelen av fastmarkspartiema kan byggnader grundlaggas med 
grundsulor. Tillatna grundpakanningar beraknas som for lost lagrad grov- och 
mellansand. 

Inom omradena med finsediment kan latta byggnader grundlaggas med 
grundsulor eller hela plattor av betong sedan torv och organisk jord 
bortsckaktats och ersatts med friktionsjord. 

For tyngre och sattningskansliga byggnader bedoms grundlaggningen foras ned 
till de fasta jordlagren under leran eller silten. 

Stabiliteten inom det undersokta ornradet ar i huvudsak tillfredsstallande. Dock 
ma detaljundersckningar inom finsedimentornradena utforas vid uppfyllnader 
over 2 m friin nuvarande markyta. 

Ri ks in tress en 
I 

Ed berors av geografiska riktlinjer for Dalsland - Nordmarken, av riksintressen 
fur naturvard (Dais-Eds platan med Lilla Le samt Stora Le med strandornraden), 
for kulturminnesvard och for rorligt friluftsliv. 
Torpornradet berors dock endast av det kulturhistoriska riksintresset. Detta har 
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fyra karnornraden men ornfattar hela centralorten. Ornradet vaster vag 166 ingar 
i kamomradet Hindalebyn. 

Kommunen bedorner att planen inte rnotverkar berorda riksintressen. 

Fornlamningar 

Fornlamningar ar inte kanda inom ornradet. 

FORANDRINGAR 
Planens uppbyggnad 

Fran befintlig anslutning till lansvag 166 leder en industrigata in i ornradet i 
nordostlig riktning. Denna korsas av tva gator, vilka ger anslutning till 
sammanlagt sex byggnadskvarter. . 
En viktig del av planens uppbyggnad utgors av tradplantering och vegetation- 
sornraden. 

Bebyggelseomraden 

De befintliga och ianspraktagna fastigheterna laggs ut som industrimark . 
Fastigheten Torp 4:4 okas nagot mot nordvast men begransas i den sydvastra 
delen for att ett okat avstand fran lansvag till torntgrans skall erhallas. 

Fastigheterna Torp 4:5 och 4:7 foreslas att utokas mot nordost. 

Pa fastigheten 4:6 finns en transfonnatorstation, vilken foreslas att avstyckas till 
en egen fastighet. 

Fastigheten Torp 4:2 begransas nagot mot lansvagen for att en smal gronremsa 
skall erhallas. 

Anvandrung av kvartersmarken foreslas att i huvudsak vara industri i likhet med 
befintlig anvandning. Med hansyn till narheten till bostadsfastigheterna Torp 
1 :34 m fl foreslas den norra delen av planomradet for inte storande verksamhet. 
Av samma anledning foreslas de ostra delarna av 1omradet for kontor och 
hantverk samt annan inte storande verksamhet. 

Gestalming, miljo 
I • 

Omradet ar det forsta man meter av centralorten nar man kommer fran soder, 
Det ar darfor viktigt hur omradet utfonnas. Aven for verksamrna inom omradet 
och narboende ar utformningen viktig. For att ornradet skall verka trevligt och 

f 

I b,, 
f • 
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inbjudande foreslas en plantering pa tomtmark utmed vag 166. Kvartersgransen 
vid Eds-Torp 4:2 har lagts i befintligt staket. Tanken ar att pa planteringszoner- 
na invid vagen skall en eller tva rader av trad planteras. Tradslaget bor hora 
hemma i trakten, till exempel bjork. I man av plats kan aven annan vegetation 
planteras. Aveni den norra gransen bor ornradet inramas av en tradplantering. 
Tradplantering bar inte utforas narmare vagbanekant an 8 meter. 

Vid de tva ovriga sidoma inramas planornradet av befintlig skog. I den sodra 
delen sakras detta genom planbestamrnelser och genom att kommunen ager 
mark en. 

Ornradet far endast en infartsgata. Det ar viktigt att denna gors tilltalande. 
Darfor foreslas en alleplantering pa infartsgatan. . 

For att ge omradet enidentitet och ett blickf'ang foreslas en medvetet utformad 
byggnad i den ostra fonden pa infartsgatan. I denna byggnad skulle bland annat 
viss service och andra gemensamma funktioner for omradet kunna inrymmas. 

For omradets trevnad ar aven utformningen av tomter och bebyggelse viktig. 
Sarskilt galler detta fastigheten i fonden pa infartsgatan men aven bebyggelse 
och anlaggningar utmed lansvagen och infartsgatoma. El'! bestammelse om 
utfonnning av bebyggelsen har intagits i planen. , 

Service 

Som namnts kan service inom omradet inrymmas i kontorsornradet i fond en av 
infartsgatan. Aven inom omradet i ovrigt kan service av olika slag inrymmas. 
Hannover finns erforderlig service i centralorten. 

Tillg�nglighet 

Inom ornradet ar det sma nivaskillnader. Bebyggelse och tomter utformas i 
enlighet med bestarnmelserna i plan- och bygglagen 3 kap 7, 15 §§ . 

GA TOR OCH TRAFIK 
Biltrafik 

Fran en befintlig anslutning till lansvag 166 leder en uppsamlingsgata in i det 
ostra ornradet. Gatan korsas av industrigator av vilka tva fortsatter mot Ostra 
och Vastra Torp. 

Det vastra industriomradet Eds-Torp 4:2, bibehaller nuvarande utfart till 
lansvagen. 
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Uppsamlingsgatan far en bredd av 12 meter, inklusive planterad alle. 
Industrigatoma ges en bredd av 12 meter, vari ingar oppna diken. Gatorna 
avslutas med vandplats med minst 24 meters diameter. Parkering sker pa 
tomtmark. 

Gang- och cykeltrafik 

Fran det ostra delomradet leder en separat gang- och cykelvag mot norr och 
centrum. I ovrigt feds gang- och cykeltrafiken pa gatoma. 
Den vastra delen far gang- och cykelanslutning via vag 1109 mot centrum . 
Norr planomradet dras gang- och cykelvagen vi dare mot centrum pa den vastra 
sidan av lansvagen. 

Stiimingar 

Med hansyn till narliggande bostader har for de nordvastra och ostra delama 
foreskrivits kontors- eller smaindusrriandamal. Avstanden fran industriornradena 
till narmaste bostadshus kommer harigenom att uppga till mer an I 00 meter. For 
de nordvastra ornradena har intagits en planbestarnrnelse om ej storande 
verksamhet. Endast verksamheter, som enligt "plats for arbete" kan lokaliseras 
nara bostader, bor har tillaras. Aven i ovrigt bor verksamheter lokaliseras i 
enlighet med rekommendationema i "Plats for arbete". 

· Med hansyn till narheten till det for kulturminnesvarden riksintressanta 
karnornradet soder Eds-Torp 4:2 har for den sodra forgardsmarken foreskrivits 
att upplag inte far ske. 

TEKNISK FORSORJNING 
Vatten, avlopp, avfall 

Ornradet ansluts till samhallets vatten- och avloppsanlaggning genorn nya 
ledningar. De har dragits mot nordvast fran den vastra industrigatan och vidare 
under lansvagen forbi fastigheterna Torp l :36 m fl, vilka darvid an sluts till 
systemet. Avloppsledningen har sjalvfall till vagen mot Torpfors. dar en 
avloppspumpstation har byggts. Med en tryckavloppsledning leds avloppet till 
befintlig ledning till Agerhusomradet. Vatten- och tryckavloppsledningama gar 
under vag 164/ l 66 i befintlig kulvert. 

Dagvatten infiltreras inom omradet, Befintliga vatten- och avloppsanlaggningar, 
gemensam vattentakt och infiltrationsanlaggningar, blir overflodiga nar VA- 
systemet byggts ut. 

Avfall tas om hand genom kommunens forsorg. Vid nybyggnad bor soprum for 
kallsortering forberedas, 

l ". I 
I 

I 

I 

I 

I 
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Viirme 

Uppvarmningssatt ar annu inte bestamt. 

El och tele 

Vattenkraft svarar for forsorjning med elektrisk kraft. Padel av Torp 4:6 Jigger 
en transformatorstation. Norr uppsamlingsgatan redovisas ett omrade for annu 
en transformator. Genom planomradet gar en elektrisk kraftledning, vilken 
foreslas att flyttas utanfor omradet. El- och telenatet inom omradet foreslds att 
utgoras av kablar i gatumark. Ett omrade for allrnanna underjordiska ledningar 
redovisas mellan Eds-Torp I :52 och 4:4. 

ADMINISTRA TIV A FRAGOR 

En genomforandetid av femton ar har ansetts lamplig for planomradet med 
tanke pa att utbyggnadstakten inte helt kan bedornas. 

MEDVERKANDE TJANSTEMAN 

Fran kommunen har frarnst byggnadsinspektor Evert Petterson medverkat. 
Konsult och planforfattare har varit Samplan AB i Boras genom arkitekt Ivan 
Nilsson och karttekniker Anna-Marta Willborg. 

KOMPLETIERING EFTER UTSTALLNING 

Efter det planen stallts ut enligt bestarnmelserna i plan- och bygglagen 5 kap 
23 § har planbeskrivningen redaktionellt kompletterats betraffande ornrade av 
riksintresse for kulturrninnesvarden. 

Boras 1995-06-22 

Ivan Nilsson, Arkitekt SAR 

I 
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GENO MFORAND EB ESKRIV N ING 

ORGANISATORISKA FRAGOR 
Tidplan 

Planarbetet har bedrivits med sikte pa samrad under hosten och varen 1994 med 
utstallning senare. Planen skulle da kunna antagas av kornmunfullmaktige under 
1995. Nar antagandebeslutet vunnit laga kraft kan fastighetsbildning och 
bebyggelse paborjas. · 

Genomforandetid 

Planens genomforandetid loper 15 ar fran det att planen vunnit laga kraft. Under 
denna tid bedoms planen kunna bli utbyggd, aven om det for narvarande ar svart 
att forutsaga behovet av mark for verksamheter. 

Huvudmannaskap 

Som framgar av bestammelserna i plan- och bygglagen 5 kap 4 § ar kommunen 
huvudrnan for den allrnanna platsmarken. Kommunen ansvarar aven for gator 

· och anordningar pa allmanplatsmark samt for allmanna vatten- och avloppsled- 
mngar. 

Bebyggelse och forandringar pa tomtmark genornfors pa privat vag. 
Vattenfall och T elia distribuerar elektrisk kraft respektive ansvarar for 
teletrafiken. Flyttning av kraftledning ornbesorjs av Vattenfall. 
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FASTIGHETSRA TTSLIGA FRAGOR 
Fastighetsbildning 

Inom omradena for industri, kontor och smaindustri avstyckas fastigheter efter 
behov. 

Fran Eds-Torp l :41 och 4:6 avstyckas tomter for transformatorandamal. 

Eds-Torp I :52 utokas mot soder. 

Eds-Torp 4:3 utokas genom fastighetsreglering i det vastra hornet. 

Eds-Torp 4:4 utokas i norr men begransas i vaster genom fastighetsreglering till 
overensstammelse med planen. 

Eds-Torp 4:2 och 4:5 begransas i aster genom fastighetsreglering. 

Eds-Torp 4:7 utokas mot aster genom fastighetsreglering. 

Visst agobyte mellan Eds-Torp l :41 och l :43 aktualiseras av planen. 

Servitut mm 

Behov av servitut eller gemensamhetsanlaggningar bedorns inte foreligga . . :; - ,. . .. ., 

OVRIGT GENOMFORANDE 

Plantering.av darfor avsedda ytor genomfors i samverkan mellan kommunen och 
fastighetsagarna. 
Vagarna mot Ostra och Vastra Torp laggs om inom planomradet genom 
kommunens forsorg. 
Gang- och cykelvag mot Ed byggs sa snart medel darfor kan anvisas. 

EKONOMISKA FRAGOR 

Utbyggnaden av bebyggelseomradena med lokalgator samt vatten- och 
avloppsledningar bedoms innebara normala kostnader. 
Anslutnings- och driftskostnader tor gator och VA bestarns av komrnunens 
tax or. 
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TEKNISKA FRAGOR 

Behov av andra tekniska utredningar eller undersokningar an sedvanlig 
geoteknisk undersokning och projektering infer byggande eller uppfyllnader kan 
inte forutses, 

MEDVERKANDE TJANSTEMAN 

Fran kommunen har framst byggnadsinspektor Evert Petterson medverkat. 
Konsult och planforfattare har varit Sam plan AB i Beras genom arkitekt Ivan 
Nilsson. 

tf; 
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DETALJPLAN FOR 
INDUSTRJOMR.ADET TORP 
I ED (DEL AV EDS - TORP 1:41 M FL) 
DALS-EDS KOMM UN, i(L VSBORGS LAN 

Beras 1995-03-07 
SAMPLAN AB 

Ivan Nilsson, Arkitekt SAR 

SAMRADSREDOGORELSE 

Ett forslag till detaljplan for industriomradet Torp har varit foremal for samrad 
enligt bestammelserna i plan- byggJagen 5 kap 20 §. 1994-10-03 hade 
sammanlagt 11 yttranden inkommit. 

SAMAADSMOTE 
· Ett samradsmote for berorda och intresserade hells l O augusti 1994. Endast ett 
fatal berorda deltog. Vid motet framfordes synpunkter om gatusystemet och 
kostnader for vagar, vatten och avlopp. I korthet framfordes att gatan, som 
delvis ersarter den samfallda vagen i planens ostra del, bor goras rakare. Vidare 
bor nagon form av rundkorning mojliggoras. Remsan mellan fastigheterna 1 :52 
och 4:4 bor goras till tomtmark. Gatorna inom ornradet bor asfalteras. 
Kostnader diskuterades. Kommunen ansvarar for gatubyggandet. Kostnaderna 
for vatten och avlopp tas ut enligt gallande V A-taxa. Synpunkter innebarande 
att kommunen inte horde tvinga frarn en anslutning till V A-systemet framfordes. 
Slutligen diskuterades uppsnyggning av ornradet och skymmande sly vid 
anslutningen till lansvagen samt bredd i korsningen . 

. 
Lansstyrelsen anfor i sarnradsyttrande 1994-10-03 att det ar positivt att ett for 
kommunen och tatorten sa viktigt verksamhetsomrade planlaggs. Harigenom 
okar mojligheterna att hantera olika bevarande- och utformningsfragor. 

Planornradet berors av ett av det kulturhistoriska riksintressets karnomraden. 
Lansstyrelsen bedorner att riksintresset inte paverkas. Soder planornradet fins 
ett gravfalt, Det ar bra att en skogsrida bibehalls. Darutover bor den sodra 
forgardsmarken forses med en bestarnmelse om att upplag inte far anordnas. 
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Bestammelsen om skydd mot storande verksamheter ar larnpliga men bar 
utokas · till hela det nordvastra industrikvarteret och over de tva ostliga 
smaindustriomradena, 

Planverkets publikation "Plats for arbetet" bar vara vagledande for lokalisering- 
en inom ornradet. 

Vagverkets synpunkter bar beaktas. Innan planen stalls ut forutsatter 
lansstyrelsen att samrad halls mellan kommunen och vagverket, 

Genomforandebeskrivningen bar kompletteras med exploateringsekonomi och 
med huvudmannaskap rorande fastighetsbildning och GC-vagar. Genomforan- 
detiden bar ses over. 

Det ar positivt att kommunen framhaller vikten av att ge ornradet ett prydligt 
.och intressevackande yttre. Ambitionema kan med fordel ges planbestammelser, 
Omradet ar nagot av en annonspelare for kommunen. 

I 

Naturomradena utmed vag 166 bar betecknas PARK for att ges en mer aktiv 
skotsel, 

Telia och Vattenfall Vastsverige har i yttranden 1994-08-26 och I 094-08-08 
inget att erinra. 

Vattenfall Bohus-Dal anfor i yttrande 1994-08-31 art planen beror kablar och 
luftledningar mm enligt bifogade kartor. Andrade lagen for dessa kan komma 
i fraga. I den norra delen kan plats for ny transformatorstation behovas. 

Vagverket framfor i yttrande 1994-09-21 synpunkter pa utformningen av 
korsningen med vag 166. Tva forskjutna tre-vagskal ar sakrare an en 
fyrvagskorsning, varfor den sydvastra infartsgatan bar flyttas 50 meter mot 
soder, 

30 meters byggnadsfiitt omrade fran vagomrade bor efterstravas. Vagdiken och 
slanter bar inrymmas i vagomradet. Avstandet mellan vagbanekant och 
planterade trad bar vara minst 8 meter. 
For att undvika missforstand bar utfartsforbud markeras aven pa naturornradet 
mellan I :52 och 4:4. 

Komrnunkansliet har i skrivelse 1994-08-24 meddelat att samfalld mark i 
huvudsak stadades undan 1990. Fastighetsregleringar bar bestallas hos 
lantrnateriet. 
Ansvaret for transformatorstation och flyttning av luftledning avilar Vattenfall. 

Fritids- och kultumarnnden framhaller i beslut l 994-08-16 att det ar viktigt att 
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ornradet utformas med stor omsorg sa att det far ett tilltalande utseende. De 
forslag som framfors under "Gestaltning, rniljo", tillstyrks darfor varmt. I ovrigt 
framfors inga erinringar. 

Sociainamnden har i beslut 1994-08-25 inga erinringar. 

Mifjo- och halsoskyddsnamnden tillstyrker i skrivelse 1994-09-27 planforslaget 
i allt vasentligt. Detar en bra plan som forefaller genomtankt och precis. Miljo- 
och halsoskyddsnarnnden far ofta klagornal pa nedskrapning inom omradet. 
Varken naturvardslagen eller miljoskyddslagen kan anvandas i sadana fall. 
Namnden vadjar till byggnadsnamnden att anvanda plan- och bygglagens 
rnojligheter for att komma till ratta med problernen. · 

Boende vid samfallda vagen Ulleron - Torp foreslar en mera bekvam 
trafiklosning sorn dock innebar viss marklosen eller markbyte. 

Bengt Gustavsson, agare till Torp 4:2, kan ej for narvarande medge nagon 
forandring av fastigheten, Han kan dock tanka sig fortsatta diskussioner i 
fragan. 

Bemotande och forslag 

Lansstyrelsens synpunkter om att upplag ej skall tillatas narmast gravfaltet inom 
Torp 4:2 tillgodoses. De tva smaindustriomradena i oster har forsetts med 
bestammelse om ej storande verksamhet. Det nordvastra industriomradet har •! 

tills vidare utgdtt ur planen. 
Hanvisning till "Plats for arbete" gors i beskrivningen. 

Genornforandebeskrivningen har kompletterats. Planbestamrnelse om 
utforrnning tillgodoses, Utmed vag 166 redovisas park. 

Vattenfall Bohus-Dal tillgodoses genom att u-omrade mellan l :52 och 4:4 
inlagges och genom att ett omrade for transformator redovisas i den norra 
delen . 

Vagverkets synpunkter om 30 meter fran vagomrade till bebyggelse ar svart att 
heh tillgodose, da befintlig bebyggelse ligger cirka 30' meter fran vagbanekant. 
Vagornraden kan utokas i erforderlig man. Avstandet fran vagbanekant till 
planterade trad uppgar i huvudsak till onskade 8 meter. Risk for att nagon ska 
uppfatta det som tillatet att anordna utfart till vag 166 fran allman platsmark 
torde inte foreligga. Planen omarbetas emellertid i detta avsnitt, varvid den 
allmanna platsmarken ersatts med tomtmark. 
Miljo- och halsoskyddsnamndens onskemal att byggnadsnarnnden anvander 
planlagstiftningens mojligheter har beaktats. Viss uppstadning har skett. 
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De boende utmed samfallda vagen mot Torp tillgodoses delvis, genom att en 
andrad och mer bekvarn vaganslutning redovisas, vilket innebar mi.got kortare 
vag an den befintliga. 

Agaren till Torp 4:2 tillgodoses. I senare skede kan fornyade diskussioner av 
anvandning och trafikforsorjning av den norra delen av Torp 4:2 och ornradet 
norr darorn upptas, 

. .. 

.-. 
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DALS-EDS KOMMUN, ALVSBORGS LAN 

UTLATANOE EFTER UTSTALLNING 
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Ivan Nilsson. Arkitekt SAR 

Enligt bestammelserna i plan- och bygglagen 5 kap 23 § har ett 
forslag rill deraljplan for industriomradet Torp(Eds Torp l :41 m fl) 
varit urstallt for granskning under tiden l 995-05-30-06-20. 
Under. urstallningstiden har tva yttranden inkomrnit. 

Lanssryrelsen anfor i yttrande 1995-06-09 an tidigare framforda 
synpunkter i allt vasentligt har beaktats. Bland annathar kommunen 
hallit komplenerande samrad med vagverket betreffande urfarterna 
inom ornradet. 
Lansstyrelsen papekar an texten betraffande kulturmirmesvardens 
intresseornraden bor nagot kornpletteras. 
Lansstyrelsen har i ovrigt inte nagra erinringar. Som nu kan bedomas 
innefanar inte forslaget sadan fraga. som kan bli foremal for starlig 
overprovning enligt bestammelsema i plan- och bygglagen 12 kap I §. 

Vagverket har i yttrande 1995-06-2 l 5 ingen erinran. 

Lanssryrelsens synpunkter om kornplettering av text betraffande 
kulturminnesvarden bar beaktas genom en redaktionell andring av 
planbeskrivningen. 

Da inga ytterligare synpunkter foreligger, foreslas byggnadsnamnden 
beslura att for sin de! gcdkanna den utstallda planen for kornmunah 

.antagande. 


