
PLANBESKRIVNING tillhörande

Detaljplan för

Sunningebergen del av fastigheterna Källdal 4:1 m.fl

SAMHÄLLSBYGGNAD 2018-10-18

DNR 2008:5196
ARB 384

SAMRÅDSHANDLING



HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
1:2000

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning (denna handling)
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR/ÖVRIGA HANDLINGAR

1 (30)

[X] Program till detaljplan, 2005-05-20
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PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Sunningebergen 
med närhet till hav och natur. Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig 
grönstruktur kan tas till vara och utvecklas för rekreation och för att ge området en grön 
prägel. Planen ska dessutom möjliggöra för ny infart till planområdet från Sunningesvä-
gen.
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HUVUDDRAG

I Uddevalla tätort råder stor efterfrågan på tomtmark för bostäder. Sunningebergen 
som ligger norr om bostadsområdet Sunningen i tätortens västra del är ett idag ett obe-
byggt och bergigt skogsområde med närhet till kollektivtrafik och service. Området har 
sedan länge funnits med bland kommunens tänkta utbyggnadsområden. 

I detaljplanen föreslås ca 130 nya villatomter, ett grupphusområde för ca 25 friliggande 
småhus och 5 kvarter för mindre flerbostadshus och radhus, som beräknas kunna inne-
hålla ca 80 lägenheter. Utöver detta finns plats för tre stycken punkthus med plats för ca 
40 lägenheter vardera och en byggrätt för förskola.
Närheten till naturen och havet är en stor tillgång för området. Berghällar och skogspar-
tier kommer därför att sparas på ett flertal ställen mellan de olika kvarteren, med beto-
ning på ett sammanhängande grönstråk längs bergets höjdrygg.

PLANDATA

Planområdet ska benämnas som Sunningebergen enligt beslut i kommunfullmäktige 
1989. Planområdet avgränsas närmast av Sunningevägen i väster, bostadsområdet ”Sun-
ningebacken” i sydväst och naturmark (grönzon enligt översiktsplan) i söder, norr och 
öster. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

I planområdet ingår delar av de kommunalt ägda fastigheterna Källdal 4:1, Herrestad 
3:2, Herrestad 4:5, Herrestad 5:12 och Misteröd 1:18. Två marksamfälligheter, Herrestad 
S:1 samt Herrestad S:4 berörs av planförslaget (Sunningevägen och skogsvägar i plan-
området). 

Planområdet är beläget i västra delen av Uddevalla tätort på Ryssbergets östra del. 
Infart sker via en ny infart vid korsningen Sunningevägen – Barrskogsvägen. Norr om 
planområdet ligger bostadsområdet Misteröd och i söder bostadsområdet Sunningen. 
Vägavståndet mellan planområdet och tätortens centrum är ca 8 km och avståndet till 
köpcentret Torp är 3 km. Planområdet är ca 35 ha stort.

LÄGE OCH AREAL
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AVVÄGNIGNAR MILJÖBALKEN

GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MB

Av de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap Miljöbalken (MB) framgår att 
mark- och vattenområden ska användas för det ändamål till vilken de är bäst lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Enligt miljöbalken är skogsbruket av nationell betydelse. Skogsmark som har betydelse 
för näringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk. 

Planområdet utgör skogsmark som till huvudsaklig del ägs av kommunen och ingår i 
dess skogsförvaltning. Endast enstaka mindre skogsskiften insprängda bland kommunens 
fastigheter är privatägda. Vid genomförandet av planen kommer skogsbruket att upphöra 
i planområdet. Exploateringen bedöms inte påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk i 
omgivande områden.

Planområdet bedöms med sitt strategiska läge, tillgång till allmänna kommunikationer, 
närliggande kommunal och kommersiell service samt planerad utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp vara väl lämpat för ändamålet. Utbyggnaden kommer att medföra en 
från allmän synpunkt god hushållning av marken. Planen bedöms därför vara förenligt 
med miljöbalkens grundläggande hushållnings-bestämmelser i 3 kap MB.

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MB

Planområdet ingår i ”kustzon av riksintresse” enligt 4 kap MB. Kustområdet och skärgår-
åden i Bohuslän hyser stora natur- och kulturvärden där exploatering får ske endast om 
det inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Riksintresset hindrar dock 
inte utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Detaljplanen utgör ett led i utvecklingen av Uddevalla tätort genom att tillskapa nya om-
råden för boende, och bedöms därför inte strida mot riksintresset enligt 4 kap MB.

MILJÖKVALITETSNORMER 5 KAP MB

Regeringen får enligt 5 kap 1§ MB för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det be-
hövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Planförslaget innebär utbyggnad av bostäder med kommunalt vatten och avloppsanslut-
ning. Dagvattenhantering och grundvattenfrågor ska behandlas i särskilda utredningar-
som ingår i planhandlingar.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller 
riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av 
planförslaget.
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ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i fråga om hur man avser använda 
mark- och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras.
I den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) 2010 för Uddevalla kommun, antagen 
2010-09-08, anges att övervägande del av ny sammanhållen bebyggelse ska etableras i 
tätorterna Uddevalla och Ljungskile.
 
I fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort antagen 2017-10-11 återfinns området som 
framtida bebyggelseområde, den tänkta exploateringen har även stöd i tidigare översiktlig 
planering. 
Fördjupad översiktsplan Staden Uddevalla, antagen 1996-10-08, anger aktuellt område 
som aktuellt för ny stadsbebyggelse. 
I norr tangeras ett område i översiktsplanen där utveckling av stadsbebyggelse inte är 
lämplig och pågående markanvändning bör fortsätta. Detta tolkas som att naturmark 
med skog bör finnas mellan bostadsområdet Misteröd och det nya planområdet. Öster 
och söder om planområdet finns i FÖP Staden Uddevalla 1996, en grön zon med na-
turmark av särskilt värde för natur och friluftsliv som förbinder stadens grönområden 
med omlandets natur. Delrapporten rekommenderar att ingen ny bebyggelse tillåts inom 
grönzonen.

Sammantaget bör därför naturmark sparas både norr, öster och söder om planområdet, 
vilket kommer att beaktas i planeringen.  Den fördjupade översiktsplanen anger vidare 
att vid utbyggnad av Sunningebergen måste avgränsningarna mot angränsande fornläm-
ningsområden studeras i detaljplanen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentio-
nerna i fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

RIKSINTRESSEN, NATURRESERVAT, NATURA 2000, BIOTOPSKYDD OCH 
STRANDSKYDD

Planområdet ingår i riksintresse ”kustzonen” enligt 4 kap MB, vilket redogjorts för under 
rubriken ” avvägningar miljöbalken”. Inga andra riksintressen berörs. Planområdet berör 
inga naturreservat, Natura 2000 områden, biotopskydd och ligger utanför strandskyddat 
område.
DETALJPLANER

Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt tidigare. Inom planområdet berörs en 
mindre del av: Byggnadsplan bostadshus för fritidsändamål HE, Herrestad Persgården 
2:3, Herrestad Sörgården 4:3 m.fl. (14-HER-884) av infarten till det nya planområdet, och 
kommer därför att ersättas av den nya detaljplanen i denna del. 

Flera detaljplaner för bostadsändamål finns som antingen gränsar till planområdet eller 
finns i dess närhet bl.a. HE138 del av Herrestad 5:5, 5:12 och 5:13 (1485K-P07-9); HE154 
Herrestad 6:15 (1485K); HE139 Källdal 4:1 m.fl.(1485K-P07/13), HE Misteröd (1485K-
P2006/27)
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PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET

En detaljplan ska enligt 5 kap 18 § PBL i den lydelse plan och bygglagen (PBL 1987:10) 
hade före 2011-05-02, grunda sig på ett program som utgångspunkt för detaljplanen om 
det inte är onödigt. Ett program till detaljplan för Sunningebergen Källdal 4:1 m.fl. har 
upprättats den 20 juni 2005 och bifogas planförslaget. Programsamråd hölls 27 juni-1 
september 2005.
I programmet föreslås Sunningebergen bli ett område som rymmer ca 100-200 bostäder 
beroende på hustyper och lägenhetsstorlekar. Med en blandad småhusbebyggelse ryms ca 
150 hus fördelat på sju mindre delområden. Fyra olika alternativa tillfarter till planområ-
det beskrevs. 
En redogörelse för programsamrådet upprättades 11 oktober 2005. Trafikbuller från 
omgivande vägar ska kartläggas i planarbetet samt att arkeologi, geoteknik och huvud-
mannaskapsfrågan ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. Några fastighetsägare 
utanför planområdet har begärt att få ingå i detaljplanen i syfte att tillskapa fler bostads-
tomter, men har av Miljö och stadsbyggnad inte ansetts lämpliga att ingå i detaljplanen 
då marken är detaljplanelagd som allmän plats park i andra detaljplaner eller omfattas av 
fornlämning. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

•	 Kommunfullmäktiges	beslut	12	december	1989	§	267.	Det	nya	bostadsområdet	
            mellan Undavägen och Sunningen ska benämnas ”Sunningebergen”

•	 Miljö	och	stadsbyggnadsnämndens	beslut	17	mars	2005	§	91	att	upprätta	program	
            till detaljplan samt att sända programmet på samråd

•	 Miljö	och	stadsbyggnadsnämndens	beslut	20	oktober	2005	§	305	att	godkänna	
            redogörelsen för programsamråd samt att upprätta detaljplan.

Alternativa tillfarter Sunningebergen beskrivna i programmet.

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (PBL 1987:10) och tillämpar normalt förfarande.

Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft

För en komplett redovisning av in-
komna synpunkter och kommentarer 
hänvisas till samrådsredogörelsen för 
program till detaljplan.
Kommunen har efter avslutat program-
samråd valt att gå vidare med alternativ 
nr 4 för tillfartsväg vilket inneburit att 
fastigheten Herrestad 5:68 köpts in av 
kommunen. Bostadshuset har tagits 
bort för att möjliggöra en ny infart belä-
gen i korsningen mellan Sunningevägen 
och Barrskogsvägen. Krönet på 
Sunningebacken kommer att sänkas för 
att förbättra sikten för trafikanter.
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Miljöbedömning
Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s direktiv 2001/42/
EG utföras. MKB-förordningens bilaga 4 beaktas särskilt då begränsad bostadsbebyggelse avses i 
denna detaljplan. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna 
i MKB-förordningen bilaga 4, att genomförande av detaljplan i Sunningebergen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning med krav på miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att göras. Detalj-
planen främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och hälsosam miljö enligt 1 kap 
1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen beslutar i muntligt samråd med kommunen 2011-11-08 att förslag till detaljplan inte 
utgör betydande miljöpåverkan. Bullerfrågor och påverkan på Frölands bergtäkt skall klarläggas i 
samrådshandlingen.

Riksintressen enligt miljöbalken
Planen berör inte något Natura 2000-område eller strandskyddsområde. Områden av riksintresse 
enligt 3 och 4 kap Miljöbalken berörs, men i samband med programsamrådet bedömde Miljö- och 
Stadsbyggnad att Sunningebergen inte utgör hinder för utvecklingen av befintlig tätort, med hänvis-
ning till FÖP 96. Inga övriga områden med riksintressen enligt Miljöbalken berörs.

Översiktliga planer
Området Sunningebergen utpekas i den tidigare och gällande fördjupade översiktsplaneringen som 
framtida bostadsområde, se ovan.

Kommunala miljömål
Kommunen arbetar efter miljömålen och har beslutat att ge särskild uppmärksamhet till 6 stycken 
av målen. Miljömålen granskas enligt Uddevalla kommuns miljöhandboks bedömningsmall. Sam-
manfattningsvis uppnås miljömålen i huvudsak förutom beräknad ökning av biltrafik. Se bilaga 
bedömningsmall.

Miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet
Detaljplan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm och människors hälsa och säkerhet kommer 
inte att äventyras, se övriga beskrivningar.

Kultur och naturvärden
Kultur och naturvärden beaktas i planarbetet, se beskrivningar vidare i dokumentet.

Motiverat ställningstagande
Området utgör idag ett skogsområde utan unika biologiska värden eller naturvärden. Riksintressen 
är inte berörda med hänsyn till stadens utbredning. Detaljplan bedöms inte överskrida miljökva-
litetsnorm eller försämra människors hälsa. Miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas inte i 
nämnvärd omfattning.

BEHOVSBEDÖMNING, MILJÖBEDÖMNING
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

NATURMILJÖ

Markområdet
Naturvärdesinventering har utförts i samband med fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten 
Uddevalla. Påverkan av denna detaljplan på intilliggande område med hänsyn till naturvärden 
har då inventerats och bedömts. Sammanfattningsvis finns områdets högsta naturvärden öster 
om planområdet, det vill säga inom området för Uddevallas grönstruktur (grönzon).

Bedömning av naturvärden
Skogen i bergsområdet består till stor del av yngre skogsbestånd. Den vanligast förekom-
mande typen är gles yngre tallskog med ett ofta välutvecklat fältskikt dominerat av blåbärsris. 
Lövträdsinslaget är litet och består främst av björk och ek men även asp. I några svackor i den 
centrala respektive östra delen växer ung tallskog med kvarstående frötallar. Inslaget av död 
ved bedöms vara litet.
Det finns en grov gammal tall i norra delen, strax utanför planområdet, som bör sparas.   

Inom området för detaljplan finns främst yngre skog av produktionstyp. I den västra delen är 
granbestånden 20-30 år och östra delen domineras av yngre tall. Dessa ytor bedöms inte ha 
några högre naturvärden. Öster om det område som omfattas av planen är lämpliga miljöer 
för mer känsliga arter. Detta område har också stort värde för rekreation trots att det är svår-
tillgängligt. 

Skogspartiet norr om planområdet föreslås ingå i justerad grönzon i den nya fördjupade 
översiktplanen och består idag av tät yngre skog utan högre naturvärden eller tydliga värden 
för friluftslivet. Området utgör dock ett viktigt komplement som skydds- och spridningsmiljö 
för större däggdjur, till exempel älg och rådjur. Kvarvarande naturmiljöer kring detaljplanerat 
område bedöms vara tillräckliga för att bibehålla sin funktion som refugområde och sprid-
ningskorridor för de djurarter som förekommer idag.

Markstruktur
Markytans nivå varierar mellan +55 á + 60 m över havet inom den västra delen av området 
och mellan +80 á +100 m ö h i den östra delen. Till stor del utgörs området av kuperad fast-
mark med berg i dagen. Mellan partier med fastmark finns flackare områden med sediment.
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Vegetation
Planområdet som är ca 35 ha stort, består i huvudsak av en skogbevuxen långsträckt bergs-
rygg med omväxlande flacka platåer blandat med berghällar och mindre sänkor. Bergsryggen 
går i sträckning sydvästlig-nordostlig riktning. Berget sluttar brant mot söder medan plan-
området har en mer långsluttande lutning mot norr och väster. Vegetationen består av gles-
bevuxen skog av tall, björk, gran med inslag av ek och en. Även yngre tätare granskog finns. 
Delar av skogen är avverkad. I markskiktet är ljung vanligt förekommande. I området bedrivs 
skogsbruk huvudsakligen i kommunens regi.

En jättegryta belägen på en bergsklack i planområdets västra del, har en diameter på 1,6 m 
och ett djup på ca 1 m. Jättegrytan har inget specifikt lagstadgat skydd. Jättegrytan kommer att 
kunna bevaras inom allmän platsmark natur. För barnsäkerhetens skull har det föreslagits att 
den bör fyllas med sten men det förordas att se över lösningar som istället framhäver jättegry-
tans värden utan att äventyra barnsäkerheten, exempelvis genom att täcka med kraftigt glas 
och belysa den.

Jättegrytan                     Vegetation                        Berg i dagen

Ett genomförande av planförslaget med anläggande av vägar, ledningsgravar, och grundlägg-
ning av bostadshus kommer att innebära markarbeten i form av sprängningar schaktningar 
och uppfyllnader. För att begränsa markingreppen kommer bebyggelsen att placeras i grupper 
på naturliga platåer i landskapet. Till viss del kommer bebyggelse även att placeras i slänter 
där terränganpassat byggande i form av t ex suterränghus kan och bör tillämpas.

Landskapets karaktär
Analyskartan för området och dess natur och har tagits fram under inventeringsarbetet som 
underlag för skiss- och konceptarbetet. Ovanstående beskrivningar av naturvärden, mark-
struktur och vegetation har utgjort underlag för det framtagna förslaget. 

Analyskarta med förutsättningar och möjlig placering för bebyggelse.
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Sunningebergen utgörs av en platåartad höjdrygg som är ca 1 km bred och ca 2 km lång 
mellan Byfjorden och Misterödsdalen. Bergsplatån utgör en markering av inloppet norr om 
Byfjorden med ca 60-80 m höga förkastningsbranter på framför allt på de södra och östra 
sidorna, där skogklädda bergväggar reser sig mot omgivningen. Sunningebergens visuella 
värde utgörs främst av dess silhuettverkan och bakgrundsfond från flera riktningar.  Den 
delvis svårtillgängliga naturen på berget skapar på sina ställen fina vyer mot fjorden och mot 
skogsklätt böljande landskap i norr.  Området har produktionsskog i dess västra del och delvis 
vildmarkskaraktär i dess östra del som har stort upplevelsevärde. 

VATTENOMRÅDEN

Dagvatten- och geohydrologiska utredningar
Planområdet kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dag-
vatten. Dagvatten- och geohydrologiska utredningar har tagits fram.

Planområdet kommer att bebyggas med bostäder. Dagvatten som förs vidare i kommunala 
dagvattenledningar ska gå till kommunal dagvattendamm invid korsningen Sunningevägen 
och Undavägen. Med föreslagna lösningar för avlopp och dagvatten bedöms mycket liten 
mängd föroreningar eller övergödande ämnen släppas ut till vattenområdena. Dessutom 
kommer framdragning av kommunalt VA till befintliga bostadsområden på Sunningen att ge 
minskade utsläpp av övergödande ämnen.

•	Dagvatten	från	taken	på	villor	och	flerbostadshus	på	kvartersmark	föreslås	förses	med	utkas-
tare till omkringliggande grönytor, vilka i sin tur lutar mot svackdiken på allmän platsmark 
längs områdets vägar och tomternas utkanter. Detta ger både en rening och fördröjning av 
områdets takvatten.

	•	Även	dagvatten	från	planområdets	asfaltsytor	föreslås	ledas	till	svackdiken	på	allmän	
platsmark längs vägarnas kanter och tomternas utkanter där det renas och fördröjs innan det 
lämnar planområdet. Dikena bedöms behöva uppta 6% av planområdets reducerade area. 
Dikena utformas med växtbädd överst med underliggande lager av sand och makadam. En 
dränledning placeras i mitten av makadamlagret med bräddavlopp som leder vatten direkt till 
dränledningen. 

•	Då	området	lutar	blir	belastningen	på	dikena	snabbt	väldigt	stor	nedströms.	För	att	minska	
risken att det blir för höga flöden i dikena kan de, främst uppströms men även i viss mån 
nedströms, anläggas med små etager med öppen naturmarksyta med jämna mellanrum där 
vatten kan fyllas på vid regn. Dessa etager kan med fördel anläggas vid skogs- och parkmark 
på planområdet. Vid bräddning av dessa fylls sedan vatten på nedströms i diket. Dessa sprids 
ut över planområdet och kan med fördel utnyttjas till estetiskt tilltalande grönytor.

	•	I	planområdesgränserna	behöver	alla	dagvattenlösningar	ledas	mot	uppsamlingsdiken.	Från	
dessa diken sker utflöde från planområdet via många mindre spridda utflöden genom strypta 
rör för att undvika översvämning och erosion nedströms planområdet. Längs de östra delarna 
i det södra avrinningsområdet föreslås istället att man anlägger spridningsdiken ut från plan-
området. Dessa diken kan även skärma av tillkommande vatten från öster.

Berörda vattenförekomster
Norra delen av planområdet avvattnas via Frölandsbäcken till vattenförekomsten Byfjorden. 
Den ekologiska statusen på Byfjorden är otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår 
ej god. Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus 
2015. Miljöproblemen är övergödning och miljögifter. 
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MARKBESKAFFENHET

Sunningebergen består av ett platåliknande berg av huvudsakligen granit. Bergen är delvis 
kuperade med branta slänter åt norr, öster och söder.  Jordlager består huvudsakligen av mo-
rän men i den västra delen med inslag av lera. Marklutningarna i regel är mellan ca 1:6 och ca 
1:10, lokalt i anslutning till fastmarkspartier är lutningen som mest 1:2. Fläckvis finns mindre 
sänkor med försumpad markyta med torv. Jordlagren i området utgörs av fast lagrad frik-
tionsjord med liten mäktighet. Lokalt finns branta slänter där risk för bergras och blocknedfall 
inte kan uteslutas.

Jordmäktigheten varierar mellan 0,5 till ca 3 m men lokalt har mäktigheter på ca 8,5 m påträf-
fats. Jordlagren består av relativt fast lagrad sandig silt och siltig finsand som är något grusig. 
Silten och finsanden är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen. I områdets västra delar 
finns lokalt torrskorpelera.

Bergarter
Graniten består i huvudsak av grovkornig granit och pegmatit med gångar av finkorig aplit. 
Som större delar och brottstycken förekommer gnejser främst medelkorniga grå till rödgrå 
granodioritisk ortognejs, samt även ytbergartsgnejs.

Geotekniska förhållanden
Området består huvudsakligen av berg och tunna jordlager av morän och torv.
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo inom planområdet och redovisas 
i PM och rapport Sunningebergen detaljplan 2005-12-15 som bifogas planhandlingar som 
bilaga. För fullständig geoteknisk information om undersökningen t ex jordarter, vattenkvot, 
skjuvhållfasthet, kompressionsmodul, radonhalt, infiltration mm hänvisas till utredningen. 
Rekommendationer vid schaktning och grundläggning anges också. 

Förorenad mark
Inom och utanför området förekommer inga kända förorenade områden.

Radon
Byggnader ska enligt Boverkets byggregler BBR utformas så att radon i inomhusluft inte över-
stiger gällande gränsvärde av joniserande strålning (nuvarande gränsvärde 200 Bq/m3 årsme-
delvärde). Översiktlig inventering har pekat ut området som riskområde.

Av utförda markradonmätningar  PM Bohusgeo 2005-12-15, bedöms marken utgöras av lå-
gradonmark och inga särskilda byggnadstekniska åtgärder erfordras ur radonskyddssynpunkt. 
Kompletterande markradonmätningar bör dock utföras i samband med markentreprenad om 
grundläggning utförs så att kontakt erhålls med berg eller grov friktionsjord närmast berget. 
Om inte radonundersökning görs skall grundläggning utföras med radonsäkert utförande, 
även tillförd bergkross kan innehålla höga värden.

Södra delarna avattnas via Sunningebäcken till vattenförekomsten Havstensfjorden. Havs-
området där Sunningebäcken mynnar är även Natura 2000 område och naturreservat. För 
Havstensfjorden är den ekologiska statusen otillfredsställande och den kemiska statusen god. 
Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015. 
Miljöproblemet är övergödning. 

Med föreslagna lösningar för avlopp och dagvatten bedöms inte statusen på de berörda vat-
tenförekomsterna påverkas negativt. Påverkan på Natura 2000 området och naturreservatet 
bedöms ej vara betydande, någon Natura 2000 prövning bedöms därmed inte behövas.  



Geohydrologiska förhållanden
Planområdet Sunningebergen är beläget på krönet av Ryssberget med brant lutande bergss-
länt i söder ner mot bostadsområdet Sunningen och i norr mot bostadsområdet Misteröd. En 
vattendelare går igenom Sunningebergens planområde i riktning sydväst-nordost.  Grundvat-
tennivån har uppmätts i den västra delen av planområdet av Bohusgeo (översiktlig geoteknisk 
utredning Sunningebergen  PM 2005-12-15). Grundvattennivån har mätts i ett öppet rör och 
varierar mellan ca 3,5 m och ca 2,5 m under markytan.

En geohydrologisk utredning är utförd för att klarlägga grundvattenströmningarna i och 
utanför planområdet i syfte att planera och dimensionera omhändertagandet av dagvatten. 
Utredningen ska ge svar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett balanserat flöde 
inom planområdet, hur mycket vatten som kan fördröjas respektive avledas samt åtgärder för 
att undvika skador, sättningar, glidytor och översvämningsproblem i de bostadsområden som 
ligger nedanför berget. 

Skredrisk
En översiktlig skredriskutredning har utförts av Bohusgeo, Sundskogen och Sunningebergen 
PM 2005-05-06 som biläggs planhandlingarna. Utredaren bedömer att skredrisk inte före-
kommer inom huvuddelen av området. I den västliga delen av planområdet där lera förekom-
mer, förordas en kompletterande geoteknisk undersökning. En sådan utredning utfördes av 
Bohusgeo i samband med den översiktliga geotekniska utredningen i PM och rapport Sun-
ningebergen detaljplan 2005-12-15, där man konstaterade att släntstabiliteten var tillfredsstäl-
lande inom undersökningsområdet och likaså även väster om undersökningsområdet där det 
finns slänter med lera som lutar åt norr. Dock bör man i planområdet i samband med nivå-
sättningen och bestämning av byggnadernas läge kontrollera lokalstabiliteten vid eventuell 
schaktning i branta friktionsjordsslänter.

Bergrasrisker
En bergteknisk utredning avseende risken för ytliga ras/blocknedfall planområde Sunning-
ebergen, har utförts av Bergab, Rapport 2006-01-09. Risken för bergras och blocknedfall i 
planområdet har inventerats, karterats och förslag på åtgärder angivits.

Bergarterna i området består dels av grovkornig granit och gnejser. Inom området finns ett 
antal bergslänter där ytliga ras och/eller blocknedfall kan förekomma. Dessa har karterats och 
redovisats på karta. Områdena har delats in i tre grupper efter förekomst av lösa stenar och 
block, samt förslag på åtgärd. I rapporten redovisas vilka behov som finns av rensnings- och 
efterföljande bultningsarbete. I rasbranter kan någon typ av fångstanordning övervägas istället 
för, eller som komplement till rensning och förstärkning. 

För mer detaljerad information se Bergabs Rapport 2006-01-09. Ett kostnadsförslag över fö-
reslagna åtgärder har tagits fram av Bergab i PM-bergteknik Sundskogen & Sunningebergen, 
kostnadsuppskattning bergförstärkning 2006-04-20.
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Karta från PM-bergteknik med partier som ska åtgärdas.
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Grundläggning
Jordlagren kan inom huvuddelen av området påföras laster utan risk för långtidssättningar. 
Större fyllningar måste studeras från fall till fall. Fyllningar på 1-2 m kan tillåtas, större fyll-
ningar ska utredas. Jordlager är flytbenägna och detta ska beaktas vid schaktning. Lösa jordla-
ger och torv ska schaktas bort.

Rekommenderat grundläggningssätt på jord är kantförstyvad platta eller kryprumsgrund, för 
berg rekomenderas platta på packad sprängsten.
Planering av bebyggelsen, nivåsättning m.m. bör utföras i samråd med byggherrens 
geotekniker. I samband med detta kan kompletterande undersökningar behöva utföras för 
kartering av torvens utbredning.

Dagvatten och infiltration 
För att inte minska grundvattennivån och inte påverka omkringliggande vegetation m.m. 
ska infiltration utföras där så är möjligt. Det är också av vikt att föroreningar i regn samlas in 
lokalt och förs till mark så att direkt belastning på Byfjorden undviks. Det är framförallt gator 
och parkeringsytor som förorenar mest. På gator ska ytor utformas med avrinning till genom-
släppliga ytor och fördröjning på lämpligt sätt. För detaljerat utförande hänvisas till utförda 
utredningar och rekommendationer.

Vatten ska avledas i tomtgräns så att nedanförliggande fastighet inte utsätts för onödig vatten-
belastning. Eventuellt dike utförs så att den utmynnar i tomthörn på grannfastighet. Parke-
ringsplatser ska utföras i material som möjliggör infiltration av dagvatten. Som riktlinje ska 15 
liter/ m² hårdjord yta kunna magasineras.

Fornlämningar
Området är bergigt och har enligt storskifteskartorna från 1700-talet historiskt sett utgjort 
utmark till bl.a. fastigheterna Källdal och Misteröd. Inom och i närheten av planområdet 
finns flera fasta fornlämningar. I planområdet finns stenåldersplatser från tidig mesolitikum 
hänförliga till Hensbackakulturen för ca 10000 år sedan. (RAÄ Herrestad 370 och 371). En 
arkeologisk undersökning har utförts där man funnit artefakter i form av flintspån, tältringar 
och härdar. Länsstyrelsens har i beslut 2008-11-13 Dnr 431-26098-2006 beslutat att dessa 
fornlämningar inte längre omfattas av kulturminneslagens bestämmelser och att marken kan 
användas för avsedd exploatering.

Utanför sydvästra delen av planområdet finns en stensättning RAÄ Herrestad 291:1. Öster om 
planområdet finns ett röse RAÄ Herrestad 34:1 samt en stensättning Herrestad 34:2. Forn-
lämningarna kommer att vara kvar och skyddsavstånd som föreslagits i Sunningebergen och 
Sundskogen arkeologisk utredning Bohusläns museum Rapport 2006:16, kommer att iakttas i 
stort vid förläggning av den nya bebyggelsen. 
Fornminnen kommer att ligga utanför detaljplan i befintlig skogsmiljö på höjder som är na-
turligt avgränsande, se karta detaljplan.

Röse RAÄ Herrestad 34:1



BEBYGGELSEOMRÅDEN

Byggnadskultur och gestaltning
Planområdet är obebyggt. Utanför planområdets sydvästra del vid Barrskogsvägen finns plan-
lagd bebyggelse från 1960-talet. Området byggdes ursprungligen som ett fritidshusområde 
med små byggrätter i en våning, men har med tiden alltmer omvandlats till permanentbo-
ende. Insprängt i den äldre bebyggelsen finns fastigheter med stora byggrätter där den gamla 
byggnadsplanen ersatts av nya detaljplaner med större byggrätt. Inom en framtid kommer 
fastigheterna att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät, och en översyn av byggnads-
planen i syfte att höja byggrätterna kan bli aktuell. En bostadsfastighet ligger intill planområ-
dets västra del längs Sunningevägen.  
En ny detaljplan kan inte med planbestämmelser detaljstyra materialval och energisystem, 
men den hindrar inte goda lösningar och en klimatsmart stadsdel.

Bostäder
Planen föreslår 8 nya kvarter med sammanlagt ca 130 villatomter och byggrätter för 
enbostadshus i grupp ca 25 hus. Små flerbostadshus, radhus mm som kan ge ytterligare ca 80 
nya bostäder och om byggrätt för tre punkthus används kan det ge ytterligare ca 40 lägenheter 
vardera.
Våningsantalet är inte styrd i detaljplanen, men nockhöjd ska medge två hela våningsplan 
inklusive suterrängvåning, för merparten av bebyggelsen. Den varierade terrängen gör bygg-
rätten mer försägbar med högsta nockhöjd i stället för byggnadshöjd.
Byggrätt för förskola med minst 6 avdelningar kommer att finnas. 

Illustration över området, observera att illustration härstammar från tidigare förslag och att den skiljer sig från 
plankartan, t.ex har vissa tomter flyttats för att tillskapa dagvattenlösnignar m.m, det är plankartan som redovisar 
korrekt förslag för genomförande. 

13(30)



Planens utformning:
Höjdryggen och slänter inom området sparas till gröna stråk mellan kvarteren. Möjliga ut-
siktslägen kommer att finnas i vissa fall. Släpp mellan byggrätter lämnas för informella stigar 
och lekområden för barn.
Längs uppsamlingsgatan som i dess västliga del ligger norr om höjdryggen ser besökaren först 
antigen förskolan eller punkthusen i området. Om dessa inte förverkligas når besökaren först 
områdets torg/stadsdelspark som också är den anordnade småbarnslekplatsen i Sunningeber-
gen. Stadsradhus ramar in denna del vars syfte är att ge området karaktär av trädgårdsstad. 
Denna del utgör också visuell entré till bostadsområdet.
I anslutning till torget finns en byggrätt för föreningslokal eller dylikt som kan vara gemen-
samhetsanläggning för en eller flera föreningar i området, byggrätten kan användas även som 
kontorslokaler. Avsikten med placeringen är att den inte ska lämna en lucka i bebyggelsen om 
byggrätten inte nyttjas med en gång. Uppsamlingsgatan fortsätter efter torget söder om höjd-
ryggen och längs vägen finns byggrätter för radhus och små flerbostadshus.

Kvarter nås från uppsamlingsgatan via lokalgator med större tomter norr om höjdryggen och 
mindre tomter söder om höjdryggen. Avsikten är att nyttja området för så många byggrätter 
som möjligt utan att ge avkall på områdets naturvärden och möjliggöra goda solljusförhål-
landen. Söder om höjdryggen finns ett kvarter med plats för enbostadshus i grupp på en platå 
som kan ge utmärkta utsiktslägen. I områdets mitt finns en naturligt plan yta som reserveras 
för bollplan.

Vy från väster, observera att illustration skiljer sig från plankarta.

Vy från norr observera att illustration skiljer sig från plankarta.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom och i angränsning till planområdet finns det idag inga arbetsplatser. Planen möjliggör 
att i stadsradhusen kring torget kan bedriva verksamheter i bottenplan  och bostad i de andra 
planen. Exempel på sådan verksamhet kan vara småföretag med 1-2 anställda i kontor, hant-
verk, service, och begränsad försäljning. 

Offentlig service
I och utanför området kan finnas behov av ytterligare en förskola. Detaljplanen reserverar 
mark närmast Sunningevägen för en byggrätt för förskola. Behovet av en ny förskola kan 
bero på utbyggnadstakten i närområdet, inom område betecknat Bostäder avsett för flerbo-
stadshus kan även LSS-boende anordnas. 

Bara några 100 meter från planområdet vid korsningen Sunningevägen/ Undavägen, finns 
Sunningevägens fristående förskola. Ytterligare fyra förskolor finns inom ett avstånd på min-
dre än 3 km. Grundskolor finns i Norgården t.o.m. årskurs 9 och i Herrestad t.o.m. årskurs 6, 
även nya Källdalsskolan F-6 samt särskola håller på att uppföras.

Kommersiell service
Planområdet ligger bilvägen ca 8 km från Uddevalla centrum och ca 3 km från Torp köpcen-
trum. I både centrum och på Torp köpcentrum finns ett stort utbud av kommersiell service 
och dagligvaruhandel samt apotek. I Källdal som ligger cirka 2 km från planområdet finns 
också ett visst utbud av kommersiell service.

Vy från söder observera att illustration skiljer sig från plankarta.

15(30)



Tillgänglighet
Förutsättningar: Planområdet består i huvudsak av en skogbevuxen långsträckt bergsrygg 
med omväxlande flacka platåer blandat med berghällar och mindre sänkor. Bergsryggen går i 
sträckning sydvästlig-nordostlig riktning. Berget sluttar brant mot söder medan planområdet 
har en mer långsluttande lutning mot norr och väster. Nivåerna i planområdet ligger mellan 
+55 till +100 m över havet. Med tanke på att området är relativt kuperat, kan rörligheten i om-
givningen vara svår för människor med funktionsnedsättning. Dock skall anlagd utemiljö och 
GC-vägar klara minimikraven för tillgänglighet.

Planförslaget: Nivåskillnaderna inom den enskilda tomten kan inom vissa områden bli be-
tydande. Samtliga fastigheter kan dock nås med bil och bilparkering kan ske i anslutning till 
bostadshus. Det är av stor vikt att det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som 
finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.
Gator och GC-väg i anslutning till uppsamlingsgatan till bussficka vid Sunningevägen ska vara 
tillgängliga. Lokalgator ansluter uppsamlingsgatan med blandtrafik. Gatusträckningar ska 
klara en lutning på högst 8 %.

Solbelysning
Planområdets högsta punkter är belägna på höjdryggen i sydvästlig-nordostlig riktning vilket 
ger olika förutsättningar för solbelysning förmiddagar och kvällstid beroende på var i området 
bebyggelsen är förlagd. Solljus ska kunna nå något utrymme för daglig samvaro i bostaden 
enligt Boverkets regler. Området uppfyller detta krav även norr om bergsryggen där hus har 
begränsat solljusinfall veckorna före och efter midvinter. Alla fasader kan teoretiskt få direkt 
solljus även vid midvinter.

Norra delen av området sett från söder vid höstdagjämning klockan 08.00. Norr om bergsryggen planeras glesare 
bebyggelse och på så vis skapas goda möjligheter till soliga lägen.

Vid vår- och höstdagjämning vanligen 21/3 respektive 21/9 är hela planområdet solbelyst 
från ca 8 -17.  Vid analys konstateras att solen då överstiger horisonten med 15 grader. Vid 
sommarsolståndet 21/6 är hela området solbelyst mellan ca 7-20. Solstudien är gjord på plan-
kontoret med digital 3D-modell som underlag.
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FRIYTOR

Det är enbart västra delen av Sunningebergen som föreslås bli ianspråktaget för exploatering. 
Den föreslagna bebyggelsens placering gör att ett stort fritt område för promenader och lek 
etc. kvarstår i nordost. Den sydöstra bergsdelen är otillgänglig i stora delar men en stig finns 
från Fröland till Hermansbukten vilket gör att det går att vandra runt berget.

Lek och rekreation
Lekplats är föreslagen på park/torg beläget centralt i planområdet. I övrigt omges bostads-
kvarteren av naturmark som ger stora möjligheter för lek och rekreation.
Bollplan kan anläggas på naturligt flack mark i område väster om platån också det centralt i 
området, med skyddande slänt mot öster. 

Naturmiljö
I planområdet finns många ytor med allmän plats NATUR med bevarad naturmark vilket 
även kan användas för fri lek, rekreation och stigar som inte anläggs utan förblir naturlig 
mark, många goda möjligheter till lek och rörelse finns med möjlighet att röra sig mellan 
tomter också inom kvarteren.

Illustrationer, observera att illustration skiljer sig från plankarta.
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GATOR OCH TRAFIK

Vägar/gator och biltrafik
Trafiken till området matas med en ny tillfartsväg från korsningen Sunningevägen och Barr-
skogsvägen. Sunningebackens krön sänks vilket betydligt förbättrar siktförhållandena och 
minskar olycksrisken. Korsningen inklusive nya busshållplatsen är förprojekterad och kom-
mer att detaljstuderas i ett senare skede.
Trafiksäkerhetsåtgärder anses uppfyllda i nedanstående förslag till utformning av gatutyper. 

Huvudgata och tillfart till området är en uppsamlingsgata utan enskilda utfarter och beräk-
nas att vara anpassad för 40-50 km/h hastighet. Denna angörs i sin tur av mindre lokalga-
tor som leder in till bostadskvarteren. Det planeras för en separat GC-väg med avskiljande 
remsa utmed uppsamlingsgatan fram till torget.  Vid torget föreslås en annan utformning 
eller markbeläggning för att knyta ihop torgrummet och också begränsa hastigheterna. Efter 
torget fortsätter GC-vägen på den södra sidan och ligger tillsammans med uppsamlingsgatan 
utan skiljeremsa. Uppsamlingsgatan slutar i östra delen av planområdet med en trevägskors-
ning.

Lokalgata är bostadsgata och beräknas vara anpassad för hastighet 30 km/h.
Gatorna har blandad trafik och utförs inte med separata gångbanor.  Enstaka gästparkering 
ryms på gatan då fastigheterna själva ska klara sin parkering. Planområdet är kuperat. Före-
slagen ny bostadsgata ska som mest ha en lutning på 8 %.

Några skaftvägar kommer att ansluta till lokalgator. Skaftvägar planeras som tomtmark och 
saknar vändplatser, eftersom de inte ska trafikeras av andra än fastighetsägarna. 

Uppsamlingsgata: 6 m, rymligheten i vägrummet gör att gatan inte behöver vara 
                                        bredare), skiljeremsa 3 m, GC-väg 3 m.
Lokalgata:             6 m, inga separata gångbanor, i vissa fall 8 m
Skaftväg:              4 m, egen tomtmark, enskilt ägande

Gator +höjdsätts för att klara max lutningar i gatusystemet.
Principtvärsnitt för gator finns framtagna som underlag för projektering.

Trafikmängden på Sunningevägen före utbyggnad har genom beräkning konstaterats vara ca 
1400 fordon/dygn. Fler rörelser beräknas sommartid.
Tillkommande trafikmängd med full utbyggnad beräknas innebära ytterligare ca 800 fordon/
dygn beräknad med 4 stycken rörelser/bostad på 200 bostäder.
God kollektivtrafikförbindelse och bra cykelväger kan minska biltrafiken.

En avlastningsväg planeras mellan Undavägen och Frölandsvägen, denna avser avlasta kors-
ningen Undavägen/Rv44 genom att fördela om trafik till Frölandsrondellen-Kärranäsvägen. 
Trafikkanter kan välja respektive väg berorende på om de ska färdas åt öst (Centrum) eller 
väst (Torp, E6).

Gång, - cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår att en ny gång- och cykelväg kopplas till den befintliga med en ny dragning 
genom det aktuella planområdet och i fortsatt östlig riktning mot Frölands industriområde 
och Uddevalla centrum. Denna väg mot öster gynnar gång- och cykeltrafikanter mot skola 
och service. Gc-vägen beräknas bli drygt 1000 m, varav hälften blir nyanlagd och den andra 
är befintlig skogsväg/gata och mynnar ut vid Undavägen, vid Dyrstens industriområde. 
Gång- och cykelvägen utmed Sunningevägen skall även förbättras i anslutning till den nya 
bussfickan. 
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Förslag på ny sträckning av gång- och cykelväg.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns tillgänglig och en busshållplats ska byggas på Sunningevägen i anslut-
ning till planområdets västra del. Via stadsbusslinje 6 kan man enkelt nå Torp köpcentrum, 
Källdal, Stadshuset, järnvägsstationen och Kampenhof resecentrum i Uddevalla centrum. 
Under skolterminstid går bussen med halvtimmestrafik under vardags morgnar och efter-
middags- och tidiga kvällsturer. Sommartid går bussen med 1 timmestrafik under vardagar. 
Busstrafik finns även att tillgå under lördagar och söndagar men då med färre avgångar. Un-
der sommartid trafikerar busslinjen även Unda badplats med några turer per dag. Via Torp 
köpcentrum eller Kampenhof resecentrum kan man med mycket god turtäthet åka kollektivt 
med regionbussar till Göteborg, Lysekil, Orust, Stenungsund m.fl orter.

Under säsongen maj-augusti stannar Skärgårdsbåten M/S Sunningen vid bryggan i Sunning-
en söder om planområdet. Med skärgårdsbåten kan man resa in till Uddevalla via Lindesnäs 
och Gustavsberg eller längre ut i fjorden till Ammenäs. Antal avgångar varierar under låg- 
respektive högsäsong.

Parkering, varumottagning, utfarter
Varje villatomt ska enligt den kommunala parkeringsnormen för Uddevalla kommun 
(UaFs8/1994) KF 1982-12-14, ha två bilplatser, varvid även garage och carport räknas. Enligt 
plankartan skall parkeringsplatser anordnas på egen tomtmark.  Utrymme ska lämnas så att 
en bil kan stå parkerad framför garage. Parkeringsplatser bör utföras i material som möjlig-
gör viss infiltration av dagvatten. Enstaka besöksparkering kan ske utmed gata. 

Parkering till grupphusbebyggelse beräknas med samma antal som bostäder för enbostads-
hus. Vid flerbostadshus, radhus mm med gemensam parkering och ska redovisas minst 1,7 
stycken parkeringsplatser per lägenhet inklusive garage/carport varav 0,2 platser utgör gäst-
parkering. 19(30)



STÖRNIGNAR

Buller
I regeringens proposition 1996/97:53 anges att följande riktvärden normalt inte bör översti-
gas vid nyplanering av bostäder:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalbullernivå på uteplats i anslutning till bostad

Utöver detta finns även krav på ekvivalent ljudtrycksnivå på uteplats för att klara högst
55dBA, standarden tillåter att den maximala ljudtrycksnivån överskrids högst 3 gånger på en 
timme under dag och kväll på uteplats och 5 gånger per natt inomhus.

Bullerutredning
En beräkning av bullernivåerna i Uddevalla utfördes 2007-04-26 av ÅF Ingemanssons. Den 
visar att planområdets nordvästra del har en ekvivalent bullernivå på mellan 55-60 dB. Vilket 
visar att det finns risk för att riktlinjerna för bostäders högsta ekvivalenta bullernivå utomhus 
vid fasad överskrids. Orsaken till att planområdet är påverkat av buller är E6 dragning strax 
väster om planområdet.
För att säkerställa hur bullervärdena ser ut inom planområdet har en kompletterande trafik-
bullerutredning utförts av Soundcon, 2012-01-12, reviderad 2012-04-26.

Utredningen visar på att den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken inom större delen av 
planområdet är låg före utbyggnaden. Några bostadstomter i nordväst har dock även före 
utbyggnaden ekvivalenta ljudnivåer delvis över 55 dBA. Det framgår att den ekvivalenta 
ljudnivån i området ökar något med anledningen av trafikökningen som planområdet gene-
rerar, men det är en förhållandevis liten ökning av yta som får ekvivalenta ljudnivåer över 55 
dBA. I samma bilagor framgår att ett antal befintliga bostäder längs Sunningevägen även före 
utbyggnad av planområdet har dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Den ekvivalenta 
ljudnivån ökar med 1-2 dBA med anledning av den utökade trafiken på Sunningevägen, men 
antal befintliga bostäder med ljudnivåer över 55 dBA ökar inte.

De maximala ljudnivåerna inom planområdet kan komma att överstiga 70 dBA inom delar 
av bostadstomterna närmast uppsamlingsgatan. För dessa
bostadstomter bör uteplatser placeras på sådant avstånd från gatan att den maximala ljud-
nivån inte överskrider 70 dBA alternativt utförs uteplatser med lokal bullerskydds-skärm. 
Det framgår att ett antal befintliga bostäder längs Sunningevägen även före utbyggnad av 
planområdet har maximala ljudnivåer över 70 dBA. Den maximala ljudnivån ökar något med 
anledning av den utökade trafiken på Sunningevägen. Antal befintliga bostäder med maxi-
mala ljudnivåer över 70 dBA ökar dock inte. 

Beräknad ekvivalent ljudnivå inom planområdet 
efter planerad utbyggnad (Soundcon 2012-04-26).
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Beräknad maximal ljudnivå inom planområdet efter
 planerad utbyggnad (Soundcon 2012-04-26).

Sedan redovisad utredning gjordes har nya bestämmelser kring buller utfärdats, Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, denna tillåter generellt att högre nivåer 
buller kan accepteras vid nybyggnation enligt nedan.  

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.

Bullerskyddsskärmar
För de befintliga bostäderna har effekten av bullerskyddsskärmar studerats i bullerutred-
ning (bilaga 6, Soundcon 2012-04-26) för de bostäder som har ekvivalenta ljudnivåer över 55 
dBA. Höjd och läge på skärmarna syftar till att ljudnivån inte skall öka med anledning av den 
ökade trafikmängden vid bostäderna.

Påverkan Frölands industriområde
Ca 800 meter öster om planområdets gräns ligger Frölands industriområde. Skogsklädda 
berg skiljer de båda områdena åt. Uddevalla kommun äger all obebyggd mark i det planlagda 
industriområdet. Idag pågår täktverksamhet på den östra sidan av Frölandsvägen medan den 
västra sidan i dagsläget används för industrimark och kolonilotter. Här planeras en utökning 
av befintligt industriområde samt en avlastningsväg vilken kommer avlasta trafikflödet från 
nuvarande och tillkommande trafik.

Detaljplanen för Fröland tillåter tillfälligt täkt. Efter täktens upphörande ska markanvänd-
ning i området efter iordningställande övergå till hamn- och industriverksamhet och natur-
område. Planen har en flexibel byggrätt då det är osäkert vilken sorts verksamhet som kan 
etablera sig i området.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt VA. I närområdet det befintliga Sunnine-
backen kommer utbyggnad av det kommunala VA-nätet ske inom de närmaste åren.

Uppvärmning
Kommunens energiplan 2005 anger att ”Uddevalla kommun bör arbeta i sin planering för 
områdesvisa vattenburna värmesystem där värmetätheten är tillräckligt stor framför indivi-
duella lösningar. 
Kommunen förespråkar alltså vattenburen uppvärmning för att förenkla för framtida anslut-
ning till fjärrvärme. Fjärrvärme är dock inte planerat för detta område.

Planförslaget möjliggör med planbestämmelse att teknisk anläggning kan byggas på kvar-
ter för förskola. Planförslagets form har en bebyggelseförtätning vid ”torget” så en samlad 
värmelösning kan utföras i denna del. Panncentral kan sammanbyggas med förskola eller 
ligga solitärt. Skyddsavstånd till bostäder mm är beroende på storlek på panna, bränsletyp, 
reningsfunktion och höjd på skorsten. 
Anläggning som prövas kommer sannolikt understiga 500 kW och således under storlek för 
anmälningsplikt. Boverkets byggregler styr. 

Elförsörjning
En förstärkning av elnätet samt nya transformatorstationer kommer att behövas för planom-
rådet. Möjlig placering till exempel vid förskolan, se ovan.  

Avfall
Förutsättningar: I kommunen sker källsortering av avfall och kommunen ansvarar för sop-
hämtningen.  Närmaste återvinningsstation för förpackningsinsamling finns i dag vid Linga-
tans parkering i Källdal (ca 2 km från planområdet) och för grovsopor på Havskurentippen i 
norra delen av Uddevalla tätort.

Planförslaget: Hämtning av hushållssopor förutsätts ske vid tomtgräns för enbostadshus. För 
flerbostadshus, radhus och grupphusbebyggelse kan gemensam byggnad för sopsortering bli 
aktuell. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Området omfattas av kommunalt huvudmannaskapet för allmän plats. 
Kommunen svarar för byggandet av vägar, besöksparkeringar, gång- och cykelvägar,
lekplats/park samt förändringar inom grönytor. Lekplats och bollplan iordningställs av kom-
munen till en ”grundstandard” med kommunen som förvaltare.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Konsekvenser i förhållande till miljömålen 
Av riksdagens beslutade 16 miljömål har Uddevalla kommun pekat ut 6 miljömål som har 
särskilt beaktas i kommunens planeringsprojekt och dessa redovisas nedan.
Etableringen påverkar inte riksintresse enligt 3:e kap miljöbalken och överskrider inte någon 
miljökvalitetsnorm enligt 5:e kap miljöbalken. Hushållningsbestämmelserna i 4:e kap miljö-
balken, utgör heller inget hinder för utveckling av befintlig tätort. Sammanfattningsvis görs 
bedömningen att ett genomförande enligt detaljplanen inte medför någon betydande påver-
kan på miljön, se också behovsbedömning sida 11. 

1)  Begränsad klimatpåverkan (-) Ökad biltrafik kan befaras som med dagens teknik ger 
ökade utsläpp. Positiva möjligheter till kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
Möjligheter till gemensam energiförsörjning och lågenergibyggander.

7) Ingen övergödning (+) Visst ökat utsläpp till luft, men utbyggnad av VA-nätet gör att 
befintlig bebyggelse i ”Sunningebacken” minskar utsläpp av kväve och fosfor till Byfjorden.

8) Levande sjöar och vattendrag (+/-) Ingen påverkan.

9)Grundvatten av god kvalitet (+) Kommunalt vatten ansluts till området. Geohydrologisk 
utredning ska följas så att grundvattenbalans behålls i området.
Regnvatten från hårdgjorda ytor fördröjs och omhändertas lokalt på tomtmark och rening/
fördröjning av dagvatten från vägområden leds till dagvattendamm.

10) Hav i balans (+) Minskat utsläpp av avloppsvatten genom kommande anslutning till 
kommunalt VA-nät för befintlig bebyggelse i Sunningebacken ger förbättringar.

15) God bebyggd miljö (+) Det är bättre och mer sparsam energianvändning i nya bostäder, 
möjlighet fjärrvärmeanläggning och solenergilösningar kan leda till bättre energihushållning. 
Radonsäkring ska utföras vid nybyggnad.
Skogsmark tas i anspråk, dock bevaras och utökas grönzonen kring planområdet då den 
norra slänten nu också tas med i den kommande nya fördjupad översiktsplanen för staden 
Uddevalla. 
Bebyggelsen stärker cykelvägnätet och ökar underlaget för busstarfiken. 
Buller kan öka något, dock kommer inte några fler hus än idag att överskrida gällande rikt-
värden enligt utförd bullerutredning.
Fornlämningar beaktas i planeringen och får skyddsavstånd till bebyggelse.
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Lanskapsbild och exploateringsgrad
Då området upplevs opåverkat från Uddevalla centrum (öster) med liten påverkan på siluet-
ten har området låg visuell tålighet mot nya inslag från det hållet. Genom att behålla grönzo-
ner och höjdryggen kommer landskapets siluett inte att påverkas märkbart. Bebyggelse uppe 
på platån kommer att få liten eller positiv påverkan på landskapets karaktär i övrigt. Anslaget 
är en anpassning till områdets naturvärden med en markering av höjdryggen som sträcker 
sig diagonalt sydvästlig till nordostlig riktning. Mycket av bebyggelsen i övrigt ligger på 
platåer eller i sänkor mellan höjder. Grupperingen av bebyggelsen utgår från att göra så små 
ingrepp i landskapet som möjligt och på så vis skapa tillgänglig utemiljö och byggrätter. 

Den föreslagna bebyggelsens utformning och gatusystem är terränganpassad i detaljplanen. 
Bebyggelsen är tillgänglig från gata med max lutning 8% . Planen medger 
2-våningshus i merparten av området. Förslag med tre punkthus i nordvästsluttning kan vara 
ett tillskott sett från motorvägen E6 (från norr) och en markering av området. Taklandskapet 
kommer att synas från motorvägen. Från Byfjorden bedöms bebyggelsen få liten inverkan på 
intrycket av bergslandskap.

Exploateringsgraden för planområdet totalt ligger på cirka 8 bostäder/hektar vilket är ett 
mått på täthet för ett villaområde. För radhusen runt torget är det ca 20 bostäder/hektar. 
Beräknat exploateringstal är e = 0,1 bruttoarea/ha för hela detaljplanen. Exploateringstalet 
för radhus vid ”torget” är ca e = 0,3 bruttoarea/ha. Som helhet är området glest planerat med 
hänsyn till att stora grönområden finns både i och utanför detaljplanen. Grönytan längs de-
taljplanens höjdrygg är ca 5,5 hektar.

Planerad Infart från Sunningevägen/Barrskogsvägen med 
bussficka och gång- och cykelväg.
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Väg och trafikfrågor
Planprogrammet visade 4 stycken alternativa tillfartsvägar 
till området. Av detta har kommunen valt att utreda det al-
ternativet som ansluter via Sunningevägen, med en förbätt-
rad korsning vid Barrskogsvägen och gå upp med uppsam-
lingsgata norr om höjdryggen. Förbättringar föreslås med 
att plana ut krönet något så att bättre sikt erhålls. Andra 
alternativ i programmet har varit sämre ur vägdragnings- 
och kostnadssynpunkt. Sunningevägen upplevs brant och 
är ca 9% lutning från norr vilket är ovanligt för en större 
väg. Lutningen är inte ovanlig i Uddevalla och bedöms inte 
vara ett hinder för trafik vintertid. Sunningevägen har också 
separat gång- och cykelbana. Den nya uppsamlingsgatan 
planeras också med separat gång- och cykelbana och max 
lutning 8%. I planarbetet föreslås ny gång- och cykelväg 
österut mot Herrestad och Fröland. Den tänka infarten till 
området, Sunnignevägen/Barrskogsvägen avses omvandlas 
för att tillskapa en trafiksäkrare lösning, Gc-vägen utveck-
las, vägen får bussficka och infart till exploateringsområdet 
möjliggörs.



Natur, friluftsliv och kulturmiljö 
Den nuvarande skogsmarken i området kommer att ersättas av bebyggelseområden med in-
slag av stora grönytor. Allmänheten kan röra sig fritt inom området på allmän plats. Tidigare 
promenadvägar finns delvis kvar och nya bildas inom planområdet. Passager möjliggörs mel-
lan grönområden som länkas till varandra och bildar sammanhängande stråk. Naturinven-
tering i området har utförts i samband med fördjupad översiktsplan och konstaterat behovet 
att östra delen av Sunningebergen är fortsatt ett grönzonsområde och att norra skogsslänten 
tillkommer som ny grönzon.

Fornlämningar strax utanför planområdet blir mer lättillgängliga efter genomförandet av 
planen. Planens utformning innebär att det både blir ett i bredd och höjd mellan bebyggel-
sen och fornlämningarna, vilket fungerar som skyddsavstånd. Skyltning av fornminnen kan 
förtydliga deras historiska betydelse och skapa ett intresse för platsens kulturhistoria.

Tillgänglighet
Området planeras så att alla vägar och gator skall uppfylla minimikraven för tillgänglighet. 
Allmän plats ”torg” och lekplats utförs tillgängliga. Naturmark med stigar i de fall de planeras 
med hårdgjord yta bör utföras med tanke på tillgänglighet.
Nya byggnader planeras för tillgänglighet enligt Boverkets byggregler.

Omgivningspåverkan och påverkan från omgivningen
Påverkan på Frölands industriområde i öster ca 800 m som närmast har ingen eller liten på-
verkan på området och tvärtom.

E6 motorväg ger ett vägbrus i den västligaste delen av området. Föreslagna nya byggrätter för 
bostäder ligger inom zon för godkända gränsvärden utomhus. 
Den maximala ljudnivån längs Sunningevägen ökar något med anledning av den utökade 
trafiken. Antalet befintliga bostäder med maximala ljudnivåer över 70 dBA ökar dock inte.

Genomförandefrågor
Planerade åtgärder för utbyggnad föranleder kostnader i samband med exploatering och 
dessa beskrivs i handlingar som kompletterar varandra. Budget för utbyggnad av Sunninge-
bergen kommer att sammanställas under planarbetets gång, intäkterna ska balandera utgif-
terna.
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Ansvarsfördelning mellan aktörer

Kommunen

- Iordningställer gator, park/lekplats, gång- och cykelvägar mm inom
  allmän plats samt säkring lösa stenblock och skydd mot bergras mm
- VA-utbyggnad, samordnar kabelförläggning el- tele mm
- Återställer naturmark efter ledningsdragningar
- Dagvattenhantering för gator, inkl förvaltning.
- Ansöker om fastighetsbildning enligt detaljplanen till Lantmäterimyndigheten.
- Ansöker om ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar
- Upprättar markanvisningsavtal eller markanvisningstävlingar så att lågenergisatsningar
  och ekologiska lösningar premieras.
- Upprättar skötselplan för grönområden och park
- Utför bullerskyddsskärmar längs Sunningevägen

Exploatör för flerbostadshus/radhus/gruppbebyggelse

- Ansöker om bygglov för grupphusbebyggelse och ska redovisa minst
  1,7 st parkeringsplatser per bostad inklusive garage/carport varav 0,2
  platser utgör gästparkering.
- Iordningställer dagvattenhantering på kvartersmark
- VA-utbyggnad inom kvartersmark
- Iordningställer gatubyggnad och lekplatser på kvartersmark
- Bildar samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningar
  för t ex behov av parkeringsplatser.
- Ansöker och bekostar avstyckningar vid uppdelning av fastigheter
  inom kvarter och ansöker ledningsrätt om köpehandling är upprättad
- Ansvar för eventuell skada på allmän plats
- Redovisar efter byggnation uppfyllande av avtal angående energianvändning,
  radonundersökning mm.

Tomtköpare

- Söker bygglov för enbostadshus och ska redovisa minst
  2 st parkeringsplatser/ bostad inklusive garage/carport
- Iordningställer dagvattenhantering på egna fastigheten
- VA-anslutning till tomtgräns inklusive el- och teleanslutningar
- Ansvar för eventuell skada på allmän plats
- Redovisar uppfyllande av avtal angående energianvändning, radonundersökning mm.

Avtal
Då kommunen äger all mark inom planområdet behövs det inga avtal
för att genomföra detaljplanen för utbyggnad av vägar och VA eller för avstyckningar
av bostadsfastigheterna för styckebyggda villor. För de kvarter för
”samlad exploatering” kommer det att tecknas avtal med respektive exploatör.
Markanvisningsavtal upprättas med exploatör för kvarter eller del av kvarter
enligt detaljplanen utsedda delar som ska byggas för gruppbebyggelse eller
flerbostadshus. Fjärrvärme eller lågenergialternativ ska avtalas.

Vägnamn
Namnberedningen ger förslag på vägnamn. Sedan ska beslut tas i Samhällsbyggnadsnämn-
den, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Lantmäterimyndigheten sätter sedan adressnummer till respektive fastighet. 
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TEKNISKA FRÅGOR

Förskola
Kvarter för förskola reserveras i detaljplanen. Tekniska anläggningar möjliggörs i kvarteret. 
Vägbullernivåer ska beaktas i kvarterets västra del enligt planbeskrivningen.

Vägar mm
Kommunen anlägger uppsamlingsgata, lokalgata, samt gång- och cykelvägar med kommunal 
standard, d v s med bl a belysning och belagd körbana.
Lokalgator utformas med asfalterad körbana och i vissa fall med markerad gångbana. Iord-
ningställandet av vägar mm ingår i tomtpriset för de nya tomterna.

Parkering
Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Fastigheter runt torget som inte kan klara par-
kering inom egen fastighet ska ordna parkering i gemensamhetsanläggning.
Gästparkering sker på gatumark- lokalgata för villakvarter, dock inte för flerfamiljshus som 
ska ordna parkering inom egen fastighet.

Allmän plats i övrigt
Park anläggs (alt naturmark) på ”torgyta” och del av uppsamlingsgatan. På torgyta föreslås 
anlagd lekplats för småbarn och sittytor.
Grönytorna inom planområdet iordningställs i de områden där anpassning till de geoteknis-
ka förhållandena måste ske och där VA-dragningar måste återställa mark, samt där gångsti-
gar och lekplats och bollplan ska anläggas.
Marken ska iordningställas så att den liknar naturmark och långsiktigt kan skötas som sådan. 
Skötselplan bör upprättas för grönområdena. Gatornas sidoområden utanför diken och slän-
ter ska betraktas som allmän plats, natur.

Säkring av rasbranter, räcke och stängsel
Särskild utredning om säkring av rasbranter och lösa stenblock ska följas.
Vid exploateringen sätter kommunens entreprenör upp räcke ovanför branter inom allmän 
plats.
Tomtköparna får på egen bekostnad anordna stängsel. Stängsel i tomtgräns får inte överstiga 
1 m höjd, i annat fall krävs bygglov.

Vatten och avlopp
Kommunen genom Västvatten/Udevalla vatten bygger, underhåller och sköter driften på vat-
ten- och avloppsnät utanför tomtgräns. Om kommunal ledning passerar över kvartersmark 
söker kommunen ledningsrätt. Området avses utgöras av verksamhetsområde. Brandposter 
anordnas inom allmän plats gata enligt räddningstjänstens anvisningar.
Vid bildande av gemensamhetsanläggningar får dessa ansvara för dagvattenanordning inom 
kvartersmark och eventuellt vara abonnent på kommunens dagvatten. Se även kommunens 
VA-taxa.
Dagvatten som kommer från naturmark in på den enskilda fastigheten och ska omhändertas 
av fastighetsägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken.

El- och teleledningar
Ledningsnät för elkraft och tele byggs ut i planområdet och förläggs i ledningsstråk.
Utbyggnad följer eventuell etappindelning.
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Fjärrvärme
Fjärrvärme har inte planerats i detta område. Ett lokalt nät med fjärrvärme är
tänkbart för hela eller delar av området i första hand för flerbostadshus och
grupphusbebyggda delar. Mark reserveras kvarter för förskola för ändamålet.
Önskemål om dragning av fjärrvärme med ledningsrätt bör klarläggas före
byggstart av etapp 1. Läggning av rör kan göras i uppsamlingsgata alternativt
längs VA-dragning.
Dimensionering av anläggning kan påverka omgivningen så här finns begränsningar
för vad som är möjligt. Anmälan ska göras till kommunens miljökontor
vid planering av panncentral.

Sopkärl och brevlådor
Vissa av fastigheterna, i synnerhet fastigheter vid radhus/grupphus och skaftvägar,
måste troligen placera sina sopkärl och brevlådor ute vid lokalgatan,
vilket köparna måste vara medvetna om.
Kommunens anvisningar ska följas för placering och utförande.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte behöva upprättas för detta planområde.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske efter ansökan till kommunala lantmäteriet.
All kvartersmark styckas av till nya fastigheter antingen som exploateringsfastighet eller 
var för sig som lämplig fastighet för sitt ändamål. Den allmänna platsmarken regleras till en 
kommunal fastighet.
För tekniska anläggningar bildas vid behov fastigheter eller ledningsrätt om dessa söks av 
ledningshavare, men det är inget krav att så sker.
De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän plats där kom-
munen avser att behålla äganderätten. Planen i sig hindrar inte att allmänna ledningar dras 
över kvartersmark om det finns u-område. Privata ledningar säkras då med servitut eller 
ledningsrätt för att inte förhindra utnyttjande av byggrätt.

Teknisk anläggning (exempelvis panncentral) kan vid behov avstyckas inom kvarter för för-
skola. Placering i kvarterets västra del, alternativt sammanbyggs med förskolebyggnad eller 
dylik.

Norr om ”torget” finns byggrätt för föreningslokal, som också kan användas för kontorsända-
mål (g-beteckning i detaljplan). Denna byggnad kan i första hand utgöra gemensamhetsan-
läggning till intilliggande kvarter med punkthus och/eller radhus/ flerbostadshus.
Intill denna byggrätt finns 2 st områden för gemensamhetsanläggning vars syfte är att kunna 
bebyggas med parkering/ garage och sop-/ återvinningshus för att komplettera vid behov av 
parkering på tomtmark för radhusen runt ”torget”. 
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Dessa g-områden är inte tvingade att bildas om möjlighet finns att lösa behoven inom egna 
kvarter.
För enskilda tomter för enbostadsfastigheter ska minsta fastighetsstorlek vara 600 m². Nya 
fastighetsgränser inom kvartersmarken illustreras alternativt utgör egenskapsgräns i detalj-
planen och dessa skall följas i största möjliga mån.
För fastigheter som bildas vid markanvisning i flerbostadshus, radhus mm, friliggande 
småhus i samlad exploatering ska dessa fastighetsbildas på lämpligt sätt enligt fastighetsbild-
ningslagen. Vid fastighetsbildning vid samlad exploatering ska följande frågor utredas:

- storlek och antal lägenheter

- eventuell framtida uppdelning av fastighet principer för avstyckning

- bildande av samfällighetsförening för gemensamhetsanläggning

- gemensamma vägar, gångvägar, garage eller parkeringsplatser.

- gemensam röranläggning för vatten och avlopp, dagvattenmagasin
och dylikt samt el- tv- teletekniska- och bredbandsanläggningar

- gemensam värmeanläggning

- bildande av ledningsrätter för VA och värme, för radhuskvarter i allmänhet kan dessa också  
  avstyckas till olika köpare men avtal bör upprättas så att byggnation inte skapar luckor i 
  kvarteren, (främst radhuskvarteren runt ”torget”). 

Gemensamhetsanläggnignar och servitut
Befintlig samfällighet Herrestad S:1 samt servitut för skogskörslor i området får det i först 
hand upprättas avtal om att reglera området till kommunen, respektive upphäva servitut i 
samband med fastighetsreglering.
Inom kvarter/fastigheter för samlad exploatering kan mark och vägar förvaltas antingen av 
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. Om det avstyckas flera fastigheter får det bildas en 
gemensamhetsanläggning för mark och anläggningar som förvaltas av en samfällighetsfören-
ing.
Gemensamhetsanläggning för kvarter runt ”torget” får bildas. Anläggning kan avse angö-
ringsväg, gångvägar, garage, återvinningshus, ledningar mm inom kvartersmark. Vid upprät-
tande av exploateringsavtal kan frågan om behovet av gemensamhetsanläggningar regleras.
Servitut får inte bildas på allmän platsmark för utrymme för grundläggning av stödmurar 
och dylikt. Officialservitut inom allmän platsmark är planstridigt oavsett va det än är för 
ändamål. En avvikelse mot planen får göras i förrättning.
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UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER

När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer kommunen att
ansöka om fastighetsbildning. Bostadsfastigheterna ska i första hand säljas genom kommu-
nens tomtkö.
Anvisningarna i den geotekniska utredningen måste följas noga vid kommunens projekte-
ring och byggande av gator och VA-ledningar samt av fastighetsköparen vid byggandet och 
eventuella framtida förändringar av fastigheten. För enstaka fastigheter kan köparen behöva 
utföra kompletterande geoteknisk utredning, speciellt för fastigheter i souterränglägen i om-
rådets ytterkanter. 
Vid bygglovgivning kommer kommunen att noga bevaka höjdsättningen av fastighetsmar-
ken, i synnerhet vad gäller slänter nära gränsen mot grannfastigheter. Murar och branta 
slänter nära fastighetsgräns kommer i regel inte att godtas, se planbeskrivningen och planbe-
stämmelser.
Kompletterande markradonundersökning ska utföras vid grundläggning mot berg och måste 
följas noga vid projektering och byggandet av respektive hus.
Senast i samband med tekniska samrådet avgörs om särskilda åtgärder mot markradon ska 
utföras.

Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

november 2018

juni 2019

januari 2020

februari 2020
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Följande har medverkat från kommunen: 

Planförfattare:                          Daniel Andersson, Samhällsbyggnad
                                                  Maria Åkerkvist, Samhällsbyggnad 
                                      Charles Hörnstein, Samhällsbyggnad
                                                  Elisabeth Fjellman, Miljö och Stadsbyggnad
                                      Marianne Magnusson, Miljö och Stadsbyggnad
Hemsida:                          Jane Bensow, Samhällsbyggnad 
Exp mm:                          Eva Schröder, Samhällsbyggnad
Bygglovsfrågor:            Mikael Wennergren och Anne Kleinfeld
Lantmäteri:                          Göran Carlsson, Miljö och Stadsbyggnad 
Naturvård:                         Kalle Edlund, Miljö och Stadsbyggnad 
Miljö- och vattenfrågor:        Marie Abrahamsson, Samhällsbyggnad
Mark och exploatering:         Janette Beck, Tekniska kontoret 
                                                  Viktor Kullgren, Samhällsbyggnad
Väg- och gatubyggnad:          Lars-Göran Arvemark, Tekniska kontoret 
Trafikfrågor:                         Karin Westman, Samhällsbyggnad
Dagvatten och VA:            Rune Pettersson, Tekniska kontoret
                                                   Robert Börjesson, Samhällsbyggnad
Park:                                      Tina Wigforss, Tekniska kontoret

SAMHÄLLSBYGGNAD

Martin Hellström                         Daniel Andersson
plan- och exploateringschef             planarkitekt            
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