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Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet  
  
Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl. 13:00 tisdagen den 5 november 2019  
  
Ordförande Jarmo Uusitalo 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Begäran om planbesked berörande Björbäck 1:45 
Dnr KS 2019/00625  

 

3.  Begäran om planbesked berörande Bleket 1:32 m.fl. 
Dnr KS 2019/00627  

 

4.  Begäran om planbesked berörande Frölandsgärdet, del av Fröland 

3:25, Herrestads-Hogen 1:9 m.fl. 
Dnr KS 2019/00626  

 

5.  Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  
Dnr KS 2019/00518  

 

6.  Begäran om planbesked berörande Utby 4:6 
Dnr KS 2019/00542  

 

7.  Begäran om planbesked berörande Berga 2:20 
Dnr KS 2019/00601  

 

8.  Information om strategiska ställningstaganden i översiktsplanearbetet  
Dnr KS 301438  
Handlingar skickas ut den 30 oktober. 
 
Fika 

Kl. 13:30-14:30 
Amanda Windeman 
 
 
Kl. 14:30:14:40 

9.  Information om hamnens flytt västerut, Masterplan  
Dnr KS 2019/00535  

Kl. 14:40-15:00 
Lars Åhlander 

10.  Information om Europan 
Dnr KS 300964  

Kl. 15:00-15:20 
Dimitris Vassiliadis 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Information om Västra Götalands regionens storregionala trafik 2028 - 

en konkretisering av Målbild 2035 
Dnr KS 301440  

Sven Andersson 

12.  Information om Tre zoner-  nytt taxesystem i kollektivtrafiken 

Dnr KS 301439  
Sven Andersson 

13.  Information om åtgärdsvalsstudie för väg 161 
Dnr KS 299315  

Sven Andersson 

14.  Ordförande informerar 
Dnr KS 299314  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 





































 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 321 Dnr SBN 2019/00484  

Bleket 1:32 m.fl. Begäran om planbesked, ny detaljplan för 
bostäder på Vännerberg 

MEX.2019.1427 

Sammanfattning 

 Kommunen äger fastigheterna Bleket 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:52 och Elseberg 
1:50 intill det redan etablerade bostadsområdet vid Murkelvägen på Vännerberg. 
Området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (FÖP) som 
bostadsområde och beskrivs som framtida bebyggelse och möjliggör en förtätning av 
det befintliga bostadsområdet vid Murkelvägen på Vännerberg.  
  
I området finns möjlighet för kommunen att tillskapa mark för bostadsändamål,  
cirka 15 stycken villatomter med närhet till förskola/skola, natur och bussförbindelser, 
se illustration. Marken behöver detaljplaneläggas för att en exploatering ska kunna 
genomföras.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-09 
Bilaga 1, illustration, 2013-10-07 
Bilaga 2, tidig exploateringskalkyl, Vännerberg, 2019-08-09 
Begäran om planbesked, 2019-08-09  

Yrkanden 

Roger Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna        

Propositionsordning 

      

Omröstningsresultat 

      

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen begära om 
planbesked för detaljplan vid Murkelvägen på Vännerberg.    

Reservation/Protokollsanteckning 

      
 







Bilaga till begäran om planbesked – detaljplan för bostäder vid Murkelvägen, Vännerberg 

2019-08-22 

 

Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget: 

Kommunen äger fastigheterna Bleket 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:52 och Elseberg 1:50 som ligger 

mellan de redan etablerade bostadsområdena Vännerberg och Sockertoppen. Området är utpekat i 

den fördjupande översiktsplanen för Uddevallas tätort (FÖP) som bostadsområde och beskrivs som 

framtida bebyggelse eller förändring av befintlig bebyggelse.  

Området är en förtätning av det befintliga bostadsområdet vid Murkelvägen på Vännerberg. 

Området som rymmer cirka 15 villatomter ligger i närheten av förskola, skola, natur och 

bussförbindelser, se illustration i bilaga 1. Trafikfrågan undersöktes översiktligt under 2014 och det 

bedömdes att det inte skulle vara några problem för befintlig gata att klara av den trafikökning som 

15 villatomter innebär.  

Närmaste befintlig busshållplats finns vid Blekets förskola och vid Norrskolan. Man skulle med fördel 

kunna knyta ihop Sockertoppen och Vännerberg så kortare väg till busshållplatsen vid Norrskolan 

erhålls. Vatten,- spillvatten- och dagvattenledningar finns framdraget till tänkt plangräns. 

Inom området finns en fornlämning, boplats RAÄ Uddevalla 18:1, som behöver utredas. I samband 

med detaljplanearbetet behöver en arkeologisk förundersökning genomföras.  

Det finns idag drygt 350 stycken som står i den kommunala tomtkön som väntar på att få köpa en 

villatomt. Förvaltningens bedömning är att Vännerberg är ett populärt område som kunde intressera 

många i tomtkön. En grovt uppskattad ekonomisk kalkyl visar att en exploatering av området skulle 

generera ett positivt överskott, se bilaga 2.  

























 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr SBN 2019/00483  

Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9, begäran om planbesked 
för detaljplan på "Frölandsgärdet" 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Fröland 3:25 som angränsar till Herrestads-Hogen 
1:19 vilken ägs av Karl-Erik Benders AB. Tillsammans bildar dessa fastigheter en yta 
som nedan kallas ”Frölandsgärdet”. Samhällsbyggnad ser ett behov av att ändra de 
gällande detaljplanerna på ”Frölandsgärdet” och avser därför att begära planbesked hos 
kommunstyrelsen. Syftet med begäran om planbesked är att ändra befintliga 
detaljplaner för ”Frölandsgärdet” och möjliggöra bättre sammanhållen industrimark 
samt att skydda viktig natur mot Byfjorden som idag är planlagd som industri.  
  
I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (FÖP) anges en stor del av 
”Frölandsgärdet” som planerad verksamhet men även som grönområde. Grönområdena 
i FÖP:en omfattas av begreppen grönzoner, biotopöar och spridningskorridorer. Den 
sydösta delen som sträcker sig ner mot Byfjorden är utpekad som en biotopö i FÖP:en. 
Biotopöar är mindre avgränsade områden inom bebyggelse med rester av tidigare jord- 
och skogslandskap. Områden som är avsatta som grönstrukturer ska generellt undvikas 
att exploateras.  
  
Samhällsbyggnad föreslår att följande ses över i en ny detaljplan, enligt begäran om 
planbesked:  
  
Järnvägsområdet mot Frölandsvägen, i nordvästlig riktning, tas bort och ändras till 
industrimark. Även den mark som är angiven som allmän plats-naturmark intill 
Frölandsvägen, i sydvästlig riktning, behöver ses över för att kunna utredas om den 
delvis kan ändras till industrimark. 
Industrimark mot vattnet ersätts med allmän plats-naturmark enligt FÖP. 
Områdets tillfarter behöver studeras noga. 
Industrimarkens exploateringsgrad och byggnadshöjd bör ses över och utredas om den 
kan utökas.  
  
Förslaget innebär att en mindre del av området som anges som biotopö i FÖP:en 
fortsättningsvis ska vara industri. En naturinventering (NVI) kan behövas arbetas fram i 
detaljplanearbetet för att bedöma vilken påverkan detta har på grönstrukturens funktion.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12 
Begäran om planbesked, 2019-08-12 
Karta till begäran om planbesked, kartbilaga 1, 2019-08-12 
Karta till begäran om planbesked, kartbilaga 2, 2019-08-12  

Yrkanden 

Roger Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna        



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 

      

Omröstningsresultat 

      

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen begära om 
planbesked för detaljplan på ”Frölandsgärdet”, Fröland 3:25 samt Herrestads-Hogen 
1:9     

Reservation/Protokollsanteckning 

      
 









Bilaga till begäran om planbesked – ändring av detaljplan för "Frölandsgärdet" 

2019-08-22 

 

Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget: 

Syftet med begäran om planbesked är att ändra befintliga detaljplaner för området och möjliggöra 

bättre sammanhållen industrimark samt att skydda viktig natur mot Byfjorden som idag är planlagd 

som industri.  

I dagsläget utgörs det aktuella området till största delen av industrimark men även område för 

järnvägsändamål och allmän plats. Området berörs av fem olika stads- och detaljplaner: 

14-UDD-5/1976 ”Stadsplan för del av Uddevalla, Uddevallavarvet”- laga kraft 1975 

1485-P84/3 ”stadsplan för del av Uddevalla Toftenområdet” – laga kraft 1984 

1485K-P98/13 ”Detaljplan för industri – och hamnområde på Fröland – laga kraft 1998 

1485K-P2006/1 ”Detaljplan för kv. Spångegärdet 1 o 2 m.fl. – laga kraft 2006 

1485K-P10/20 ”Detaljplan för Uddevalla, industriområde på Fröland” – laga kraft 2010 

I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (FÖP) anges en stor del av området som 

verksamhetsområde men även som grönområde. Grönområdena i FÖP:en omfattas av begreppen 

grönzoner, biotopöar och spridningskorridorer. Den sydösta delen som sträcker sig ner mot 

Byfjorden är utpekad som en biotopö i FÖP:en, se kartbilaga 1. Biotopöar är mindre avgränsade 

områden inom bebyggelse med rester av tidigare jord- och skogslandskap. De utgör en livsmiljö för 

en för staden stor grupp växt och djurarter. Eftersom de redan är små är de känsliga för ingrepp.  

Områden som är avsatta som grönstrukturer ska generellt undvikas att exploateras. Området mot 

vattnet bör därför ändras från industri till naturmark. Dock behöver avsteg från FÖP:ens intentioner 

göras då Benders har pågående och kommande verksamhet inom delar av området som beskrivs 

som grönområde. Benders har bland annat erhållit bygglov för om- och tillbyggnad av Villa Kärranäs 

som ligger söder om deras fabriksbyggnad mot vattnet. Det finns även ett beviljat bygglov för 

nybyggnad av två stycken silos och teknikhus som berörs av FÖP:ens naturområde. Dessa områden 

bör fortsättningsvis vara industrimark.  En naturinventering (NVI) kan behövas arbetas fram i 

detaljplanearbetet för att bedöma vilken påverkan detta har på grönstrukturens funktion.  

 

Samhällsbyggnad föreslår att följande ses över i en ny detaljplan, se kartbilaga 2: 

 Järnvägsområdet mot Frölandsvägen, i nordvästlig riktning, tas bort och ändras till 

industrimark.  

 Marken som är angiven som allmän plats-naturmark intill Frölandsvägen, i sydvästlig riktning, 

ses över för att kunna utredas om den delvis kan ändras till industrimark. 

 Industrimarken närmast vattnet ersätts med naturmark enligt FÖP. 

 Områdets tillfart behöver studeras noga.  

 Industrimarkens exploateringsgrad och byggnadshöjd bör ses över och utredas om den kan 

ökas. 
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Sara Norén  
Mark- och exploateringsing 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522695131 
  

  

  
Skickat: den 21 augusti 2019 18:00 
Till: Sara Norén <sara.noren@uddevalla.se>;  
Ämne: SV: Begäran om planbesked, Frölandsgärdet 
  
Hej  
Tack själv  
Jag vill inte att vi gör ytan/strand och sjö nedanför villa Kärranäs till naturmark, jag tycker den kan 
följa kärra å 
  

Med vänlig hälsning / Best regards 
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Tfn: +46108880777  
Thomas.Karlsson@benders.se 
www.benders.se 

Från: Sara Norén <sara.noren@uddevalla.se>  
Skickat: den 16 augusti 2019 16:02 
Till:  

 
Ämne: Sv: Begäran om planbesked, Frölandsgärdet 
  
Hej! 
  
Tack för senast och en trevlig rundtur! 
Jag bifogar det senast ändrade förslaget över planområdet.  
Jag har missat att skicka det till er, ber om ursäkt för detta.  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Norén  
Mark- och exploateringsing 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522695131 
  
  
  

Från: Sara Norén  
Skickat: den 6 augusti 2019 15:46 

 
 

Kopia: Martin Hellström <martin.hellstrom@uddevalla.se>; Patrik Petré 
<patrik.petre@uddevalla.se> 
Ämne: Begäran om planbesked, Frölandsgärdet 
  
Hej! 
  
Hoppas er sommar har varit bra! 
  
Jag ska ansöka om planbesked för detaljplanearbetet på Frölandsgärdet.  
Jag behöver ert godkännande att ni biträder ansökan. Jag bifogar tjänsteskrivelse, begäran om 
planbesked och kartbilagor.   
  
Jag ska ta upp ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden den 22 augusti men inlämning av handlingar 
är nu på fredag.  
Jag behöver, om det är möjligt, era synpunkter innan dess.  
Samhällsbyggnadsnämnden ska först fatta beslut om att vi ska ansöka om planbesked.  
Blir det bifall kommer begäran om planbesked skickas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.  
Ärendet bereds där av en tjänstemannagrupp kallad Förprövningsgruppen. 
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Får vi ett positivt beslut hos kommunstyrelsen kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att öppna 
ett planärende.  
Vid uppstarten av planärendet kommer vi vilja teckna ett planavtal som reglerar kostnadsansvaret 
mellan kommunen och Benders.  
Vi behöver träffas och diskutera ett sådant planavtal. Kostnaderna handlar dels om kommunal 
arbetstid dels om utredningskostnader av olika slag.  
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Norén  
Mark- och exploateringsing 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522695131 
  
  
  









































  

Huvudsakligt syfte / ändamål med planförslaget:  
  
Skanska är ett av Sveriges större byggföretag som sedan 1887 har tagit stor andel i bygg- 
och fastighetsbranschens utveckling för det hållbara samhället. Vi utvecklar, bygger och 
underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i. För oss är det 
viktigt att ta ansvar för hela samhällsutvecklingen, vara ledande inom hållbarhet och att 
bidra till en trygg stad. 
 
Skanska tillsammans med BoKlok har fått möjligheten att förvärva, del av fastigheten 
Uddevalla Herrestad 5:15, belägen i området Herrestad i Uddevalla kommun. Den 
utveckling som succesivt skett och planeras kring Herrestad och fram mot brofästet och 
havet är positiv att följa. Vi ser därför stor potential i vidareutveckling av denna stadsdel 
och skulle gärna vara en part i att bidra till områdets ökade attraktivitet.  Markområdet vi 
undersöker att utveckla ligger i nära anslutning till befintliga bostadshus längsmed 
Undavägen och är i dagsläget obebyggt.  
 
Tillsammans med fastighetsägaren ser vi möjlighet att utveckla fastigheten med attraktiva 
bostäder för både den yngre och den äldre generationen. Närheten till naturen gör 
området extra intressant, här är det lätt att trivas för dem som söker en trygg och grön 
miljö med närhet till både salta bad och service.  
 
BoKloks ambition är att komplettera detta område med cirka 36 bostadsrättslägenheter i 
2-4 våningshus för ”den mindre plånboken” och Skanska ser behovet av ett särskilt 
boende för äldre om 3-4 vån med drygt 60 lägenheter. Ambitionen är att skapa ett större 
och mer sammanhängande bostadsområde med tillgängliga mötesplatser för alla åldrar.  
 
Vi är övertygade om att denna boendestruktur med tillhörande trädgård, odling, 
gångstigar, cykel- och bilparkering, grillplatser, platser för lek och vila samt spontana 
möten, kan skapa närvaro och trygghet till området samt bidra till en bättre livsmiljö för 
både arbetsliv, familjeliv och den goda vardagen för våra äldre. 
 
Beskrivning av projektets karaktär och ungefärliga omfattning:  
 
Vårt mål är att tillföra området en bebyggelse av blandad karaktär där 
bostadsrättshusen/radhusen och det särskilda boendet harmonierar med området och 
dess historia, tillför Uddevalla dess behov av äldreomsorg och attraktiva bostäder samt 
ger en mer skiftande gestaltning som komplement till områdets befintliga bebyggelse.  
 
Bostadsrättshusen uppförs i trä och kan variera i fasadbeklädnad, från falu rödfärg till 
skiffer och tegel. Husen produceras med antingen sadeltak eller pulpettak med 
beläggning av papp, sedumtak eller tegel. Ett typhus innefattar en bottenvåning med 
gedigen entré, badrum med dusch och tvättmaskin samt kök och vardagsrum som går i 
vinkel. På ovanvåningen finns möjlighet till fyra sovrum, alternativt ett allrum, samt 
badrum med dusch. Varje intressent är välkommen att göra mer eller mindre tillval och 
anpassa sitt boende efter sitt behov.   
 
Det särskilda boendet för äldre är tänkt att anpassas efter verksamhetens behov med 9-
10 boendeplatser per avdelning och 2 avdelningar per våningsplan. Vid varje avdelning 
ser vi möjlighet till samvaro, plats för dagens samtliga måltider och tillfälle att komma ut 
på balkongen och blicka ut över grön natur och lekande barn. Verksamhetens behov av 
personalutrymmen och kontorsplatser säkerställs på ett gemensamt plan eller i 



  

kombination med respektive avdelning. På Skanska bygger vi alla våra samhällsfastigheter 
i enlighet med den internationella miljöcertifieringen LEED, vilket ställer höga krav på oss 
som byggherre och entreprenör att säkerställa närmiljön, energianvändningen, 
vattenanvändningen, rätt val av material och god inomhusklimat. 
 
Skanska vill med denna planansökan skapa en bebyggelse betonat på en livsstil som 
passar flera generationer där lägenheternas storlek kommer locka en blandad målgrupp, 
från unga vuxna till barnfamiljer och äldre villasäljare. Där detta område kan bli familjens 
första bostad eller det bekväma och trygga boendet på ålderns höst.  
 
Tänkt omfattning: 
Bostadsrätter/radhus 
2 enklaver á 18 boendeenheter per enklav.  
 
Antal lägenheter  ca 36 boendeenheter  
 
Radhusexempel 117 kvadratmeter bostadsyta 
 
Anta p-platser  ca 1-2 per boendeenhet 
 
 
Särskilt boende för äldre 
Ljus BTA  ca 4600 kvm 
 
Antal lgh  60 lgh  
 
Antal p-platser ca 16 st 
(parkeringsplatser för besökare och personal, tidig analys) 
 
 
 
 
 
 
 



Byggherrens
referensprojekt
Äldreboendet Trädgårdarna i Örebro

Projektutvecklare: Skanska Sverige AB genom Projektutveckling kommersiellt
Arkitekt: Marge Arkitekter
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Upplåtelseform: Vård- och omsorgsboende
Total bruttoarea: 8 400 Kvm, 56 + 25 lgh
Under färdigställande: 2016-2017

Innovativa lösningar ger trygg miljö för äldre
Sommaren 2016 öppnades portarna till Trädgårdarna, ett vård- och omsorgsboende 
som är utformat för att stimulera till möten och utevistelse. Projektet är en del av 
Örebro kommuns satsning på ett tryggt och bra boende för äldre.
Marge Arkitekter har tillsammans med landskapsarkitekten Park och Örebro kommun 
utformat ett av Sveriges mest moderna och nyskapande äldreboenden. Skanskas 
kunskap och erfarenhet kompletterar arkitekternas förslag och bidrar till en hållbar 
och kostnadseffektiv byggnad. Vi har köpt marken av Örebro kommun som sedan hyr 
Trädgårdarna av oss.
Trädgårdarna blir en spektakulär byggnad med ett varierat taklandskap och en 
mönstrad fasad i mjuka grästoner som ska likna en korsstygnsbroderad bård. Men 
som namnet antyder, är det mest fantastiska med byggnaden de grönskande 
innergårdarna, vinterträdgården, växthuset och terrasserna.

Den senaste forskningen om äldres välbefinnande visar vikten av integration. 
Restaurangen är öppen för allmänheten och byggnaden är utformad så att liv och 
rörelse skapas. För de boende finns även fotvård, festlokal, frisör, friskvård och spa.
Forskningen lyfter även fram möjligheten att vistas i gröna utemiljöer. Den fridfulla 
vinterträdgården är en lugn oas för de boende som är känsliga för intryck, medan 
de större trädgårdsrummen inbjuder till aktiviteter och stimulans. De gröna 
innergårdarna är utformade så de äldre känner sig trygga att ta en promenad. Den 
som blir trött kan vila en stund på någon av de många sittplatserna.
På de grönskande ytorna finns plats att spela spel, fika eller umgås med familj och 
vänner. Trädgårdarna har odlingsbäddar, hönshus och fågelholkar samt ytor för 
krocketspel, gymnastik och yoga. Alla lägenheter har dessutom en egen uteplats eller 
balkong.

För oss på Skanska är det fantastiskt att få jobba med Örebro kommun med detta 
viktiga projekt. Vi vill vara en samhällsutvecklare och bygga något som bidrar till 
lite guldkant på ålderns höst. Skanska renoverar och bygger om stora delar av det 
närliggande miljonprogrammet i Vivalla för att göra området mer attraktivt. Vi 
hoppas få utveckla ännu fler projekt och därmed bidra till Vivallas ljusa framtid.

Boendemiljö
Som hyresgäst kan man vara med och så och skörda, eller bara njuta av 
omgivningarna. I en härlig grannsämja är våra trädgårdar en arena för festligheter 
och samvaro. Vi har även en fin vinterträdgård.
Intill boendet finns Boglundsängens naturreservat med fina promenadstråk.
På Trädgårdarna finns 56 lägenheter, fördelade på sju enheter. På nedre plan 
finns tre enheter för personer med demenssjukdom, och på övre plan finns fyra 
vårdboendeenheter. Trädgårdarna är ett rökfritt boende och miljö. Det innebär att 
varken hyresgäster, personal eller besökare får röka i huset eller på fastighetens mark.

Lägenheter
Varje lägenhet är 35 kvadratmeter och består av ett rum med pentry, ett stort 
badrum, fransk balkong och ett litet lägenhetsförråd. Lägenheten är utrustad med 
elmanövrerad säng, sängbord och egen tvättmaskin.
På varje enhet finns en matsal och ett tv-rum där man kan umgås i en trivsam 
atmosfär. Vart man än befinner sig på Trädgårdarna så har man närhet till vacker 
utemiljö och huset har en genomtänkt design för att möta olika människors behov. 
Här finns ett utvecklat larmsystem som kan anpassas efter olika individers behov.
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Härmed ansökes om planbesked för uppförande av 20 st markbostäder 
i form av radhus, lämpliga som senior- och ungdomsbostäder. 
 
Platsen är vald utifrån dess centrala läge i samhället och att man utan stora nivåskillnader och 
utan att passera järnväg och motorväg kan nå serviceutbudet på orten.  
Man kan till fots nå servicebutik och restaurang, busshållplats med linje 830 och linje 833 till 
Torp och Uddevalla. G-c vägar finns i närområdet. 
På gångavstånd finna också LM-skola och förskola. 
Ett generationsskifte förespås i de existerande villaområdena. Det redovisade bostadsområdet 
erbjuder möjligheten att kunna bo kvar på orten. 
 
Bostäderna planeras som 1- planahus på ca 80 m2 med plats för bilen på tomten och en 
avskild uteplats i syd-västläge. Efterfrågan kan också styra hus-storlek till mindre enheter. 
Väg inom området får en lutning på ca 5% inom en begränsad sträcka. 
Byggnationen anslutes till kommunalt VA tvärs över gatan. 
Hänsyn har tagits till riktlinjer för bebyggelse vid bensinstationer. Förslaget visar på en 
skyddszon på 100 meter. 
Även för avståndet till farligtgodsled (Bohusbanan) har beaktats. Skyddszon på 70 meter 
redovisas. Bostadsbebyggelsen skyddas också väl för buller av nivåskillnaderna och kullen i 
terrängen. 
Störande ljud kan komma från motorvägen men sovrum kan om så erfordras läggas mot den 
”tysta sidan”. Uteplatser kan ordnas på båda sidorna av husen. 
En geoteknisk utredning har ej utförts men frågan skall beaktas vid ett fortsatt arbete. 
Inom en eventuell utveckling av i öp utpekat verksamhetsområde bör eventuellt störande 
verksamheter förläggas söderut och därmed inte negativt påverka det som idag är Hogstorps 
Centralpunkt. 
 
Vår förhoppning är att detaljplanearbetet kan startas upp omgående och ske 
parallellt med eventuellt framtagande av en fördjupad översiktsplan. 
 

 I planens inledningsfas kommer att göras en riskanalys. 
 
Verksamhets område längs motorvägen kan fortfarande i framtiden tillskapas. Att förlägga ev 
störande verksamheter så nära ”Hogstorps Centrum” torde inte vara lämpligt med hänsyn till 
befintlig servicebutik-,bensinstation- restaurang och busshållplatser. 
Behovet av små hyresrätter är dokumenterat stort och förslaget uppfyller kriterierna på en god 
bostadsmiljö. 
I samhällsbyggnadsstraterin har också Hogstorp lyfts som ett möjligt utvecklingsområde för 
förtätning tillsammans med Uddevalla och Ljungskile. 
 Störande ljudnivå från järnvägen bedömes ej  föreligga. Detta beror på den mycket ringa 
tågtrafiken, avståndet till järnvägen samt topografin i området. Störande ljud kan förekomma 



från motorvägen vid syd-västlig vindriktning. Dock kan inomhusmiljön säkerställas med 
sedvanlig byggteknik och skyddade uteplatser  
Uteplatser planeras på båda sidorna om husen för att säkerställa en tyst och lugn utemiljö. 
Sovrum förläggs mot den tysta sidan. En bullerutredning planeras ingå i framtida 
detaljplanearbete 
Beträffande avstånd med hänsyn till farligt godstransporter har tillräckligt avstånd säkerställts, 
100 meter för bebyggelse vid bensinstation respektive 70 meter vid bebyggelse för 
farligtgodsled.    
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