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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid  Bohusläns museum, Spisrummet, kl. 09.00 onsdagen den 20 april 2022  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Information från Bohusläns museum 
Dnr KFN 277660  

Bohusläns museum 

2.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

3.  Anmälan om jäv 
Dnr KFN 276002  

 

4.  Fastställande av dagordning 
Dnr KFN 274259  

 

5.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 
Dnr KFN 276211  

Projektledare  

Kl. 10.05 

6.  Information: arbetet med Kulturstråket 
Dnr KFN 276269  

Projektledare 

Kl. 10.50 

7.  Information om förstudie för ridanläggning  
Dnr KFN 277661  

Projektledare 

Kl. 11.15 

8.  Information inför nämndsbeslut  
Dnr KFN 277658  

Kl. 11.45  

9.  Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 
Dnr KFN 276987  

Utvecklare 

Kl. 13.00 

10.  Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid 

Kurödsvägen i samband med igenlagda "grytor" 
Dnr KFN 2022/00037  

Kl. 15.00 

11.  Överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla 

kommun om kommunalt övertagande av aktivitetsyta 
Dnr KFN 2022/00042  
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Föredragningslista Föredragande 

12.  Samråd gällande detaljplan Fisketången 1  
Dnr KFN 2022/00041  

 

13.  Remiss: Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 

införa en avgift på Landbadet 
Dnr KFN 2021/00042  

 

14.  Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2022 
Dnr KFN 2022/00038  

 

15.  Donation till Uddevalla kommun, reproduktion av konstverk av Gunnar 

Åberg  

 
Dnr KFN 2022/00021  

 

16.  Öppna sammanträden för kultur och fritidsnämnden 
Dnr KFN 2022/00040  

 

17.  Revidering av taxa på Fridhemsvallen  
Dnr KFN 2022/00045  

 

18.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr KFN 267055 

 

19.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054 

 

20.  Redovisning av anmälningsärenden 2022  
Dnr KFN 2022/00005 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 
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Handläggare 

Kultursamordnare Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid 

Kurödsvägen i samband med igenlagda "grytor" 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit avseende uppförande av informationsskylt i samband 

med igenlagda jättegrytor som återfinns intill Nordmannerödsvägen i norrgående 

riktning, mittemot Blomsterlandet. Förslagsställarens önskemål är att förbipasserande ska 

ha möjlighet att berikas med information som berättar historien om jättegrytorna. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser positivt på att våra medborgare men även de 

människor som tillfälligt besöker Uddevalla kommun har möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper om hur kommunens naturmiljöer formats samt det kulturhistoriska 

perspektivet. På den plats som förslagsställaren angivit finns det idag en skylt som avser 

jättegrytorna. Dessa skyltar togs, med hjälp av Kultur och fritidsförvaltningen, fram i 

samband uppskyltning av strandpromenaden som gjordes från kommunens sida år 2006. 

Ärendet med uppskyltning var då ålagd Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen, vad som 

i dag benämns som Samhällsbyggnadsförvaltningen, och för några år sedan gjorde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen en upprustning av de flesta skyltarna. 

 

Kontakt har tagits med förslagsställaren för att förhöra oss om det är så att 

förslagsställaren eftersöker något annat än den skyltning som idag återfinns på platsen. 

Genom samtal framgick då att existerande skyltning är fullgod för att uppnå 

förslagsställarens ambition om att sprida information om jättegrytorna. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser således att medborgarförslaget besvarat.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-09 §57 

Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid Kurödsvägen 2022-02-15 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget besvarats genom att hänvisa 

till den skyltning som återfinns på platsen idag och det samtal där det framgått att 

nuvarande skyltning är i linje med förslagsställarens ambition. 
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Annica Ryman Carl Casimir 

Förvaltningschef Kultursamordnare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställare 



  

 



 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2022/00123 

Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid 
Kurödsvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-03-14 

Elving Andersson (C), Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-03-15 

Förslagsställare  

Kultur och fritidsnämnden 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 februari 2022 12:57 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Önskemål om skylt 
 
Ditt medborgarförslag: 
Innan man svänger av mot Kurödsvägen när man kommer från centrum mitt emot Blomsterlandet 
fanns det stora "grytor" som idag är igenlagda. Önskemål att det kan komma upp en skylt där som 
berättar historien om dom för förbipasserande.  
 
Dagens datum: 
22-02-15 
 
Namn: 
Lars Olsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson  

Telefon 0522-69 64 29 
Roger.hansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och 

Uddevalla kommun om kommunalt övertagande av 

aktivitetsyta 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 

mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 

tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 

1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering).  

 

Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 

en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 

innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 

LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 

gäller för övriga kommunala anläggningar.  

 

Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 

skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd 

behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till området som 

idrottsanläggning. Kultur och fritid ser emellertid att en förstudie bör beställas där 

aspekter om hur området kan bli en tillgång för fler målgrupper och bidra till kultur och 

fritids övergripande syften. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att förbättra 

tillgången till friluftsliv, spontana aktiva mötesplatser och offentlig konst.  

 

Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 

finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 

miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen.   

 

Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 

är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 

konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 

med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 

villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds. 

  

Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 

konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 

miljön. I bilagd behovsanalys kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa 

hanteringar av konstgräsanläggningen efter ett övertagande.  
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Kultur- och fritidsnämnden begär i detta ärende medel för investeringen samt för 

kapital- och driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl. Investeringens storlek bedöms 

till 6,941 mkr enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en 

osäkerhet i kalkylen med anledning av den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom 

byggsektorn. I denna kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, bl.a planbelysning, rivning 

och bortforsling av befintlig plan samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen 

av mikroplaster.   

 

I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på 

en miljösäkrad konstgräsanläggning bör projektöverlämning samt driftsättning ske 1 

oktober 2022. Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och 

förbrukningsmaterial behöver säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen 

beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således ansvarar för driften från och 

med det tillfället.  

 

Köpeskillingen om 3,495 mkr är inte budgeterad och föreslås finansieras via årets 

resultat.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-06 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb  

Behovsbeskrivning Skarsjövallen   

Behovsanalys Skarsjövallen   

Behovskalkyl Skarsjövallen   

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige   
 

att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 

överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 

nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1.   
 

att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr)   
 

att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen   
 

att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 

områdets framtida drift.  
 

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 

7,437 mkr   

  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 

mkr  



 Tjänsteskrivelse  
 

3(6) 

2022-04-06 Dnr KFN 2022/00042 

  

 

 

 

  

att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 

fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet   

 

att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 

mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 

helårseffekt. 

  

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

  

att uppdra till förvaltningschef att påbörja en behovsanalys för anläggningen som helhet 

utifrån kultur och fritids övergripande syften.   

  

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 

mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 

tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 

1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). 

Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 

en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30.   

 

Överenskommelsen innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av 

anläggningarna från LSK (ej huvudarenan) och kan därmed komplettera dagens 

anläggningar samt förstärka närvaron i kommunens södra delar. Idag ansvarar 

Uddevalla kommun för konstgräsanläggningarna Fridhemsvallen och 

Sommarhemsskolan.  

 

Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som gäller för övriga 

kommunala anläggningar. I överenskommelsen tydliggörs att nuvarande 

nyttjanderättsavtal upphör att gälla.   

 

Konstgräsanläggningen på Skarsjövallen är i stort behov av omgående renovering då 

spelplanen är mycket sliten efter 14 år.  

  

Aspekter som talar för förslaget    

Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 

skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Vidare har 

kultur och fritidsnämnden nämndsstrategier som uttrycker att nämnden ska främja 

civilsamhällets organisering och verksamhet och skapa tillgängliga och attraktiva 

platser för idrott och hälsa.    
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Omedelbart söder om Skarsjövallen pågår en detaljplanering av 200 till 270 bostäder, 

förskola/skola samt att en ny väg kommer att göra tillgängligheten till området betydligt 

bättre. Behovet av kommunal service i form av idrotts- och fritidsanläggningar kommer 

med detta att öka. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige men överklagats.   

 

Kultur och fritid ser att en kommunal rådighet över Skarsjövallen medför möjligheter 

att stärka social gemenskap och kulturell infrastruktur i Ljungskile genom tillskapande 

av mötesplatser och kulturella intryck och uttryck på platsen. Det finns också potential 

för samordningsvinster med de rekreationsområden och vandringsleder som finns nära 

anläggningen. Bilagd behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till 

området som idrottsanläggning. Kultur och fritid ser emellertid att en förstudie bör 

beställas där aspekter om hur området kan bli en tillgång för fler målgrupper och bidra 

till kultur och fritids övergripande syften. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att 

förbättra tillgången till friluftsliv, spontana aktiva mötesplatser och offentlig konst. 

 

Lagar, politiska mål och styrdokument som påverkar   

Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 

finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Konstgräsplaner från vilka 

spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig verksamhet med stöd av 9 kap. 1 

§ miljöbalken, punkt ett eller två1. Ytterligare relevanta miljölagar samt koppling till 

miljömål redovisas i behovsbeskrivningen.   

  

Omvärldsfaktorer som påverkar förslaget  

En konsekvens av överenskommelsen är att det finns ett behov av reinvestering i 

konstgräsplanen då den är mycket sliten. Omvärldsfaktorer som kan påverka 

förhållningssättet till investering i konstgräsplaner är dels den pågående utredningen om 

villkoren för konstgräsplaner samt ett förslag på EU-nivå om att förbjuda 

gummigranulat i konstgräs, alternativt kräva riskminimerande åtgärder. Båda dessa 

processer väntas färdigställas under 2022, varför en fråga som kan ställas är om det är 

lämpligt att investera i en ny konstgräsanläggningen eller om man bör vänta in 

utredning samt EU-beslut.   

 

Utredningen om villkor för konstgräsplaner innefattar bland annat att ta fram förslag på 

hur ytor för fotboll bör vara placerade i förhållande till andra ytor för egenorganiserade 

fysisk aktivitet. En anledning till att man vill titta på infrastruktur/placering av ytor för 

fotboll är att vid anläggningen av befintliga konstgräsplaner, utreddes inte frågan om 

planernas placering. Utgångspunkten var att de bäst placerades i anslutning till 

träningsanläggningar för fotboll. En utvecklingstrend är att barn och unga i allt större 

utsträckning ägnar sig åt egenorganiserad fysisk aktivitet snarare än organiserad. Detta 

medför att placering av konstgräs i anslutning till befintliga träningsanläggningar för 

fotboll inte längre är en självklarhet. I utredningen ska även villkoren för utfasning av 

                                                      
1 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf 

 

https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf
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konstgräsplaner utredas. Grunden till det är bland annat att Naturvårdsverket uppmanar 

till försiktighet gällande konstgräs med granulat av miljöskäl2.  

 

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs kommitté för risker har kommit med ett 

förslag att förbjuda gummigranulat i konstgräs alternativt kräva riskminimerande 

åtgärder3. EU-kommissionen väntas fatta beslut om detta 2022 och det kan i så fall träda 

i kraft i år4,  med en övergångstid på upp till 6 år.     

 

Tidsmässiga aspekter som påverkar   

Gällande tidsramarna krävs att en ny anläggning projektöverlämnas samt driftsätts per 1 

oktober 2022 för att barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på 

anläggningen inte ska påverkas. 1 oktober är ett generellt datum för när aktiviteter på 

naturgräs försvåras varvid verksamheten övergår till konstgräs. Gällande naturgräset 

behöver fordon, maskiner/utrustning och förbrukningsmaterial säkras till 1 juli 2022, då 

lantmäteriförrättningen beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således 

ansvarar för driften från och med det tillfället.   

 

Alternativa lösningar   

I bilagd behovsanalys kommenteras alternativa hanteringar av konstgräsanläggningen 

efter ett övertagande.   

Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 

konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 

miljön. En konsekvens av det är att LSK kommer uppvakta Uddevalla kommun och 

behöva tider för träning och match på kommunens övriga anläggningar: 

Fridhemsvallen, Undavallen, Sommarhemsskolan. LSK och Groheds IF har ett 

samarbete gällande barn- och ungdomsverksamhet. LSK Dam, Herr och U19 ingår inte 

i det samarbetet. Groheds IF lägger enligt uppgift en ny konstgräsplan under våren 

2022.   

 

Att LSK äskar tider på övriga kommunala anläggningar innebär försämrad 

tillgänglighet och attraktivitet för fritidsaktiviteter för barn och unga i Ljungskile samt 

risk för minskat antal aktivitetstillfällen då fler deltagare behöver samsas om färre antal 

ytor. Således finns en risk att övriga föreningar som en konsekvens av detta får svårt att 

växa vidare avseende antalet aktiva utövare och antalet lag. Detta bör beaktas i 

perspektivet av aktuellt KF-mått “antalet föreningsaktiviteter skall öka”.   

 

                                                      
2 Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-08 Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 
3https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction
_en.pdf/5f3caa33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c 
4 https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction_en.pdf/5f3caa33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c
https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction_en.pdf/5f3caa33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c
https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics
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Denna konsekvens uppstår även om investering avvaktas för att vänta in färdigställande 

av konstgräsutredning samt EU-beslut om mikroplaster, dock blir det i så fall endast 

under en begränsad tid.  

  

Den befintliga anläggningen har brister gällande spridning av plaster och granulat. En 

betydande konsekvens om inget görs är således en negativ påverkan på miljön. Detta 

måste åtgärdas oavsett och är särskilt angeläget att åtgärda då anläggningen befinner sig 

i ett miljökänsligt område.   

 

Finansiering och politisk hantering   

Kultur- och fritidsnämnden begär i detta ärende medel för investeringen, för kapital- 

och driftkostnader samt arrendekostnad. Investeringens storlek är beräknad och bedöms 

landa på 7,437 mkr enligt uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen. I denna 

kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, åtgärder som syftar till att begränsa spridningen 

av mikroplaster.    

 

Köpeskillingen om 3,495 mkr är ej budgeterad och föreslås finansieras via årets resultat. 

Kultur och fritidsnämnden behöver tillföras medel som motsvarar framtida 

driftskostnader samt kapitalkostnader för genomförda investeringar, enligt bilagd 

Behovsanalys.   

 

Ärendet bereds av kultur och fritidsnämnden som ansvarar för att driva kommunens 

idrottsanläggningar och aktivt stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar 

inom idrotts- och fritidsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden, som handhar frågor om 

bland annat upplåtelse med tomträtt och fastighetsreglering, bereder också ärendet.  
  

 

 

 

Annica Ryman Roger Hansson 

Förvaltningschef Avdelningschef  

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Samhällsbyggnad  

Ljungskile Sportklubb 
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Handläggare 

Roger Hansson  

Telefon 0522-69 6429 

e post roger.hansson@uddevalla.se 

  

  

  

      

    

  

 

Behovsbeskrivningen avser Skarsjövallen 
 

Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att ta fram 

en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar för att formulera 

behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i investeringsprocessen är att göra en 

behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).  

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

 

2022-03-23 

Förvaltning 

 

Kultur och Fritid 

Avser verksamhet 

 

Fritid 

Uppdragsgivare 

AC Roger Hansson 

 

Tfn 

 

0522-69 6429 

E-post 

 

roger.hansson@uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för uppdraget 

 

AC Roger Hansson 

Tfn 

 

 

E-post 

 

 
 

1.2. Problembeskrivning  

 
Orsak till behovet  

(kryssa ) 

Ny 

verksamhet 

Utökni

ng av 

verksa

mhet 

Myndig-

hetskrav 

Ändrat 

arbetssätt 

Ej 

ändamålsenli

ga lokaler 

Teknisk 

kapacitet 

 X      

Orsak till behovet 

(beskrivning) 

 

Ljungskile SK äger sin egen anläggning idag samt har full rådighet över 

konstgräsanläggningen genom ett Nyttjanderättsavtal med Uddevalla kommun och 

Samhällsbyggnadsnämnden. Konstgräsanläggningen är i stort behov av omgående 

renovering då spelplanen är mycket sliten efter 14 år. Vidare behöver anläggningen 
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miljösäkras i syfte att undvika spridning av plast och granulat i ett miljökänsligt 

område. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fullföljt ett politiskt uppdrag och processat fram en 

överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om att LSK ska 

överlåtande av del av tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom 

Tjöstelsröd 1:37 som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile.  
 
Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 

skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen och är i 

enlighet för kultur- och fritidsnämndens strategier. Kommunen avser att hyra ut 

anläggningarna enligt sätt som gäller för övriga kommunala anläggningar. I 

överenskommelsen tydliggörs att nuvarande nyttjanderättsavtal upphör att gälla -  

Överenskommelsen är träffad.   
 
Direkt/omedelbart söder om området pågår vidare en detaljplanering av 200 till 270 

bostäder, förskola/skola samt att en ny väg kommer att göra tillgängligheten till 

området betydligt bättre. Behovet av kommunal service i form av idrotts- och 

fritidsanläggningar kommer med detta att öka. Detaljplanen har antagits av KF men 

överklagats. 

Resurshushållning 

Nyinvesteringar 

och större 

ombyggnader bör 

göras i sista hand! 

 

Kan åtgärder vidtas 

som innebär att 

behovet inte kvarstår? 
 
 

Ja - lägg nytt 

konstgräs på 

anläggningen och 

upprätta 

överenskommelse 

som gjorts med 

exempelvis HAIF, 

där föreningen 

ansvarar för drift och 

underhåll.  

 

Kan åtgärder vidtas som ger 

effektivare utnyttjande av 

befintliga tillgångar? 
 
Sannolikt – en del av LSK 

verksamhet skulle kunna 

förläggas på övriga konstgräs-

anläggningar men långt ifrån 

nuvarande möjligheter och 

förutsättningar.  

 

LSK och Groheds IF har ett 

samarbete gällande barn- och 

ungdomsverksamhet. Delar av 

LSK:s verksamhet kan möjligen 

förläggas på och/eller hänvisas 

till  Groheds IF nya 

konstgräsplan, som enligt 

uppgift läggs under våren 2022. 

Den anläggningen är dock 

föreningsägd varför det inte blir 

kommunal rådighet över tider.  

Kan begränsade 

investeringar göras för att 

lösa mindre behov? 
 

 

Ja – se kolumn ett.  
 
Gällande konstgräset är 

alternativet om 

reinvestering inte görs, att  

planen inte kan användas 

och beslut om avvecklande 

behöver tas, på grund av 

planens skick.  
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Hur ser nuläget ut? 

 

Anläggningen Skarsjövallen och området ägs av Ljungskile SK genom att fastigheten 

är upplåten med tomträtt. Konstgräsanläggningen ligger inom kommunens fastighet 

och upplåts med ett nyttjanderättsavtal utan slutdatum.  
 
Genom Samhällsbyggnadsförvaltningen har LSK rådighet för konstgräsanläggningen 

som kommunen investerat i. Konstgräsanläggningen ägs av Uddevalla kommun och 

belysningsmasterna runt anläggningen ägs av LSK.  
 
Konstgräset på anläggningen är 14 år gammalt och i mycket dåligt skick. Görs inte en 

reinvestering i anläggningen behöver denna avvecklas både av säkerhetskäl för 

utövare och av miljöskäl. Anläggningen saknar fysiska åtgärder för att förhindra 

spridning av mikroplaster och gummigranulat.  
 
Anläggningen är idag belagd med ca 45 aktiviteter per vecka av barn- och ungdomar, 

juniorer samt seniorer – och av både flickor och pojkar/ kvinnor och män.  
Ljungskile SK har 450 aktiva varav strax över 400 är barn och unga. Vidare har LSK 

23 lag som samsas på en konstgräsanläggning. Ungdomsverksamheten är delad med 

Grohed, som också har ett seniorlag. Det blir 11,5 lag per plan om vi räknar med 

Groheds nya konstgräsplan. Om man inte anlägger en ny konstgräsplan på 

Skarsjövallen innebär det att man får 23 lag på Groheds plan. 

 

Som referens i sammanhanget så utnyttjar ca 19,75 lag varje plan i området Uddevalla, 

mot ovanstående 23.  

 
Kultur och fritidsnämnden har ett KF-uppdrag “att utreda villkoren för 

konstgräsplaner” vilket har tre delsyften:  

1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner, 
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller 

alternativa ytor för fotboll samt 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner 
 
Utredningen är fortfarande i process/under utredande och beräknas vara 

färdigställd under 2022 för behandling av kultur och fritidsnämnden.   

 

Syftet med 

förändringen? 

 

Kommunalt övertagande av rådighet gällande aktuell konstgräsanläggning, befintlig 

grusfotbollsplan samt befintliga gräsplaner förutom A-plan som tillhör huvudarenan. 

Huvudarenan är inte en del av aktuell överenskommelse eller ett eventuellt framtida 

avtal. 

 

Övertagandet motiveras av vikten av kommunal rådighet i området för att skapa 

likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen vilket är i enlighet 

med kultur- och fritidsnämndens strategier. Kommunen avser att hyra ut 
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anläggningarna enligt principer som gäller för övriga kommunala anläggningar.  
 

Finns koppling till 

övergripande mål? 

 

I Kultur och fritids Verksamhetsplan 2022-2024 anges som syfte och mål att kultur 

och fritid aktivt ska arbeta med att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all 

verksamhet. Verksamheterna ska dessutom:  

 vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att 

besöka/delta i den  

 vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation 

 ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö 

 erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål 

 

Kultur och fritid har följande mål för föreningsliv och anläggningar:  

• Att stimulera föreningslivet till att skapa en mångfacetterad och tillgänglig 

fritidssysselsättning 

• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets behov 

• Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett gemensamt 

fritidsintresse, och stödja allmänhetens möjlighet att aktivera sig i olika former 

• Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och tävlan 

• Att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning 

• Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan  

 

Kultur och fritidsnämnden har följande nämndsstrategier med koppling till 

övertagandet:  

 Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  

 Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

 Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet  

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och 

hälsa 

 Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv  

 

Kultur och fritid ser att övertagande av anläggningen på sikt medför möjligheter att 

uppnå mål kopplat till friluftsliv.  

 

 

Konsekvenser om 

inget görs? 

 

Konstgräsanläggningen i området är 14 år gammal och mycket nedsliten och redan 

inför 2019 varslade LSK om att tider för träning och match behövdes på andra 

konstgräsanläggningar inne i Uddevalla med omnejd. Aktuell anläggning har varit en 

av totalt 5 fullstora konstgräsanläggningar i Uddevalla kommun (inkluderat en icke 

kommunal). Då konstgräsanläggningen vid Rimnersområdet (C-plan) togs bort som en 

konsekvens av simhallsplaceringen försämrades kommunens förutsättningar att 
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erbjuda föreningslivet tillgänglighet och attraktivitet. Uddevalla kommun har genom 

Kultur och fritidsnämnden och förvaltningen gjort satsningar enskilt och tillsammans 

med föreningslivet och har nu 3 fullstora konstgräsanläggningar och en något mindre: 

 

En i norra området - Fridhemsvallen 11 mot 11 
En i västra området - Undavallen 11 mot 11 

En i östra området - Thordéngården 11 mot 11 (ej kommunal)  

En i södra området/central - Sommarhemsskolan 9 mot 9 

 

Det finns dessutom en påbörjad konstgräsplan i Grohed (ej kommunal). 

 

Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning kommer LSK uppvakta Uddevalla 

kommun och behöva tider för träning och match på ovan nämda (4) anläggningar. Det 

skulle innebära att barn- och ungdomar hänvisas att åka från Ljungskile till Uddevalla 

för träning och match flera gånger i veckan. Sannolikt kommer kommunen att kunna 

erbjuda tider och tillfällen men långt ifrån nuvarande möjligheter och förutsättningar 

och inte utan att det påverkar övriga föreningar. Då konstgräset på just Fridhemsvallen 

är stort till ytan tränar ibland ettt flertal lag på samma tider. Det kan vara a-laget på en 

tredjedel och två ungdomslag på resterande ytor och det kan vara både pojkar och 

flickor samtidigt. Detta är en rimlig realitet och i enlighet med SvFF, att man måste 

kunna samsas om tider och inte alltid träna på hel- eller halvplan. Därmed uppstår 

ansträngningar avseende både tillgängliga tider och omklädningsrumsfrågan och 

befintliga möjligheter är otillräckliga.  

 

Således finns en risk att övriga föreningar som en konsekvens av detta får svårt att 

växa vidare avseende antalet aktiva utövare och antalet lag. Detta bör beaktas i 

perspektivet av aktuellt KF-mått “antalet föreningsaktiviteter skall öka”.  

 

LSK och Groheds IF har ett samarbete gällande barn- och ungdomsverksamhet. 

Groheds IF anlägger enligt uppgift en ny konstgräsplan våren 2022. Vid utebliven 

investering i ny konstgräsanläggning på Skarsjövallen är det möjligt att delar av LSK:s 

verksamhet kan hänvisas till Groheds konstgräsanläggning. Den anläggningen är dock 

föreningsägd och beslut ägs av dem. Det kommer inte bli någon som helst kommunal 

rådighet över tider och tillgänglighet på denna anläggning.  

 

Gällande konstgräset  på Skarsjövallen behöver en reinvestering göras, annars är 

alternativet att planen inte kan användas och beslut om avvecklande behöver tas, på 

grund av planens skick och miljöriskerna den medför. 

 

En allvarligare konsekvens om inget görs är att befintlig anläggning har stora brister 
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vad avser spridning av plaster och granulat. Detta måste alldeles oavsett åtgärdas i 

synnerhet då aktuell anläggning ligger mitt i ett miljökänsligt område. Detta anses vara 

en stor konsekvens om inget görs.  

 

Naturgräsanläggningen i området bedöms var mycket bra och innehåller en 11 mot 

11, samt två 7 mot 7-planer. Det finns i dagsläget inget som tyder på att dessa ytor på 

något sätt begränsar barn- och ungdomars förutsättningar. Detta anses vara en ringa 

konsekvens för barn och ungdomar generellt – men om inget görs kvarstår en 

avsaknad av kommunal rådighet på dessa planer.  

 

Grusplanen används i nuläget som en extra yta för parkering. Kommunen har ingen 

rådighet över arenans huvudparkering. Grusplanen bedöms behöva åtgärdas om den 

ska kunna bli en spelbar fotbollsplan men enligt uppgift används den inte primärt för 

barn- och ungdomsaktiviteter. Konsekvenser om inget görs anses därför vara ringa 

utifrån perspektivet om aktiviteter för barn och unga.  

 

Anläggningen som helhet bedöms mycket värdefull för Uddevalla kommun avseende 

rådighet baserat på att Ljungskile som samhälle (och en viktig del av Uddevalla 

kommun) växer. Det planläggs för cirka 200 – 270  bostäder i Skarsjöområdet, det 

byggs en förskola i området och det planeras för en helt ny skola i Ljungskile med upp 

emot 1000 elevplatser. Vidare angränsar Skarsjöområdet/anläggningen till viktiga 

friluftsområden och skulle kunna möjliggöra stora synergieffekter  när och om 

rådighet i området finns.  

 

I ett flerårsperspektiv skulle anläggningen som helhet kunna innebära användardriven 

och innovativ utveckling för barn- och ungdomar, skola/elever, vuxna och seniorer – 

genom föreningslivet och civilsamhället eller på egna initiativ och villkor.   

 

Likt andra intresseområden och verksamhetsområden inom kultur och fritids 

ansvarsområde kan medborgardialoger genomföras med invånare och föreningar. 

Internt kan samverkan ske med andra förvaltningar i syfte att processa fram en 

behovsbeskrivning och en behovsanalys – grundad i styrande dokument, eller som 

grund för att revidera och skapa nya förutsättningar.  

 

Eftersom nya eventuella användningsområden inte utretts anses konsekvensen om 

inget görs vara svårbedömd.   

När behöver  

behovet vara 

tillgodosett? 

Konstgräs - I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt 

seniorverksamhet (fotboll) på en tillgänglig och attraktiv konstgräsanläggning bör en 

ny anläggning projektöverlämnas samt driftsättas per 1 oktober 2022. Detta är ett 

generellt datum för när aktiviter på naturgräs försvåras varvid verksamheten övergår 
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till konstgräs.  
 
Naturgräs - I syfte att snarast efter avtal drifta anläggningen på ett resurseffektiv och 

hållbart sätt behöver prioriterade investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning 

och förbrukningsmaterial säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen 

beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således ansvarar för driften från 

och med det tillfället. 

 

Grusplan - Bedöms inte behöva åtgärdas.  
 
Anläggningen som helhet – med denna behovsbeskrivning som grund är  

förvaltningens uppfattning att en förstudie bör beställas av samhällsbyggnad under 

hösten där aspekter såsom offentlig konst, spontana aktiva mötesplatser, tillgång till 

kvalitativ fritid för boende i området och tillgång till friluftsliv utreds.  
 

 

1.3. Omvärldspåverkan 

 
Befolkningsprognos 

 

 

I Uddevalla finns det cirka 7400 unga mellan 10-20 år. Gruppen förväntas också växa 

då antalet barn i åldersgrupperna 4-9 år ökat de senaste åren.1  Det innebär att 

behovet av kultur och fritids verksamhetsområde kommer att öka.  
 

I Uddevalla kommuns befolkningsprognos2 anges att de områden där många bostäder 

väntas stå klara för inflyttning inom de närmsta fem åren har en starkt positiv 

befolkningsutveckling. I årets upplaga av befolkningsprognosen gäller detta 

exempelvis Ammenäs, som är det delområde som förväntas öka näst mest i antal 

invånare (ökning med cirka 18 %). Det är även möjligt att barn och unga från 

Ammenäs kan nyttja konstgräsanläggningen på Skarsjövallen och på Groheds IF 

idrottsplats, varav den senare ägs av Groheds IF.  

 

I Ljungskile tätort beräknas antalet invånare öka med 100-150 individer år 2025 

jämfört med år 2020. Då det planläggs för 200-270 bostäder i Skarsjöområdet anses 

det vara ett rimligt antagande att en positiv befolkningsutveckling kan spås även där, 

när detaljplanen fått laga kraft.  

Demografi 

 

 

Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2021 kommer det födas många barn 

inom en 10-årsperiod då de stora kullarna födda i början på 90-talet nu närmar sig 

30-årsåldern. 

 

                                                 
1 Siffrorna är hämtade från SCBs befolkningsstatistik och är från december 2020 
2https://inblicken.uddevalla.se/download/18.1ee3b6ab17a0d6e01c22c0c/1623910927459/Befolkningsprogno

s%20Uddevalla%20kommun%202021.pdf 
 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.1ee3b6ab17a0d6e01c22c0c/1623910927459/Befolkningsprognos%20Uddevalla%20kommun%202021.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.1ee3b6ab17a0d6e01c22c0c/1623910927459/Befolkningsprognos%20Uddevalla%20kommun%202021.pdf
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Befolkningsprognosen anger även att antal barn i grundskoleålder (6-15 år) beräknas 

öka med 5 % (motsvarar 370 st). Antal ungdomar 16-19 år beräknas öka med 17 % 

(motsvarar 400 st).  

  

Utvecklingstrender 

 

 

Enligt Ungdomsbarometern är det just i åldrarna 15-19 som både killar och tjejer är 

som mest aktiva i föreningsregi, jämfört med åldrarna 20-24. Intresset för att 

motionera, träna, idrotta och tävla har stigit de senaste åtta åren3.  

Det har emellertid noterats en trend att ungas medlemskap i föreningar minskar4 och 

att barn och unga i allt större utsträckning ägnar sig åt egenorganiserad fysisk 

aktivitet snarare än organiserad5.  

 

I en enkätundersökning som kultur och fritid genomförde år 2021 svarade cirka 75 % 

av barnen (mellan 6-16 år) att det är viktigt att aktiviteten sker i närheten av 

bostaden. Det är också viktigt att kunna delta spontant utan föranmälan samt att man 

själv ska kunna anordna aktiviteter.  

 

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs kommitté för risker har kommit med ett 

förslag att förbjuda gummigranulat i konstgräs alternativt kräva riskminimerande 

åtgärder6. EU-kommissionen väntas fatta beslut om detta under 2022 och det kan i så 

fall träda i kraft 20227,  med en övergångstid på upp till 6 år8.     
Politiska beslut 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat överenskommelse med Ljungskile 

Sportklubb.  Överenskommelsen är tecknad mot bakgrund av kommunens ambitioner 

att åstadkomma kommunal rådighet i Skarsjöområdet och arbeta för likvärdiga 

förutsättningar i hela kommunen.   

 

Kultur och fritidsnämnden har ett KF-uppdrag om att Kultur och 

fritidsnämden beslutade 2021-03-03 § 47 att förtydliga 

kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda villkoren för Uddevallas 

konstgräsplaner´ genom tre delsyften: 

  

1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner.  

2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller 

alternativa ytor för fotboll. 

3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner 

 

Utredningen väntas färdigställas under 2022.   

 

                                                 
3 Ungdomsbarometern 2019 
4 MUCF (2021) 
5 Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-08 Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 
6https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction_en.pdf/5f3ca
a33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c 
7 https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics 
8 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/220316-PM-Presentation-infill-sustainability-artificial-turf-final-FS.pdf 
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Hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, ska vara vägledande för alla 

beslut i Uddevalla kommun enligt kommunens miljöpolicy.  

Uddevalla kommun har sex miljömål som är antagna av kommunfullmäktige samt en 

övergripande strategi om att verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål 

och Agenda 2030. Kommunens miljömål skapa förutsättningar handlar bland annat 

om minska resurs- och kemikalieanvändning, vilket även kan kopplas till mål 

nummer 12 i Agenda 2030 om hållbar konsumtion. Mål nummer 15, ekosystem och 

biologisk mångfald, kan för kommuner handla om att vidta åtgärder för att stärka 

ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald. Anläggande av 

nya konstgräsplaner riskerar att medföra förluster i ekosystemtjänster såsom minskad 

biodiversitet, motverkande av erosion och solvärmeavledning9.   

 

Mål nummer nio i Agenda 2030 handlar bland annat om innovationer och kan för 

kommuner ha betydelsen att genom exempelvis upphandling styra mot renare teknik.   

 

Kund/brukarbehov 

 

 

Föreningen (LSK) behöver avlastning ekonomiskt för att överleva. Kommunens 

övertagande och upprustning medför att föreningen kan fortleva och att de kan 

fortsätta träna på sin lokala arena istället för att åka till andra planer runt om i 

Uddevalla.  De får också möjlighet att i nära anslutning till sin hemma-arena träna på 

en kommunal anläggning. 

 

Myndighetskrav  

 

 

Konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig 

verksamhet med stöd av 9 kap. 1 § miljöbalken, punkt ett eller två10. En 

konstgräsplan kan bli föremål för tillsyn eftersom kommunens miljöinspektörer har 

till uppgift att kontrollera att verksamheter följer miljöbalkens regler.  

 

Bland annat följande rekommendationer finns gällande konstgräs:  

 
Gummigranulat som hamnar utanför planen skall återföras. Ansvarig behöver planera 

så det finns ytor, gärna asfalterade, där snö kan läggas från konstgräsplanen. En 

grusyta som täcks med markduk eller en uttjänt konstgräsmatta kan vara ett alternativ 

till asfalt. Samtliga konstgräsplaner bör ha slutna plan- och ytvattendräneringar för 

framtida eventuella reningsverk. Dagvattenfilter och reningsfilter rekommenderas11. 

 

Lagkrav 

 

Granulat på konstgräsplaner kan klassas som avfall eller produkt och det är viktigt att 

verksamhetsutövaren tar reda på vilket som gäller genom att fråga leverantören av 

granulat.  Naturvårdsverket anger att ”om granulatet klassas som avfall kan 

användningen omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 

bestämmelserna om återvinning av avfall för anläggningsändamål i 29 kap. 34 

respektive 35 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). /…/ Om återvunnet 

granulat har upphört att vara avfall och klassas som produkt gäller 

                                                 
9 https://bekogr.se/forluster-av-ekosystemtjanster-vid-byte-av-naturgras-till-konstgras/ 
10 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf 
11 https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2019/09/processguide_konstgras.pdf 

https://bekogr.se/forluster-av-ekosystemtjanster-vid-byte-av-naturgras-till-konstgras/
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kemikalielagstiftningen för användningen av materialet. Detsamma gäller för 

nytillverkat granulat.” 12 

 

En konstgräsplan räknas som miljöfarlig verksamhet med stöd av Miljöbalken 9 kap 

1 §). Ansvarig för drift och skötsel ska vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan 

från planen och förhindra att granulat från konstgräsplaner sprids till omgivningen.  

 

Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren bland annat följande skyldigheter:  

Kunskapskravet (2 kap 2 §) innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar 

en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller ålägenhet.  

 

Försiktighetsprincipen och kravet på att använda bästa möjliga teknik (2 kap 3 §) 

innebär bland annat att åtgärder ska vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 

samma syfte ska bästa möjliga teknik användas.  

 

Produktvalsprincipen (2 kap 4 §) innebär bland annat att verksamheten ska undvika 

att använda kemiska produkter eller biotekniska orgnanismer som kan medföra risker 

för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas 

vara mindre farliga.  

 

Verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka 

eller förebygga påverkan på miljön ( 26 kap. 19 § miljöbalken). 

 

 

                                                 
12 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/vagledning-om-konstgrasplaner/ 
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Behovsanalysen avser: Skarsjövallen 
 

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

 

2022-03-25 

Förvaltning 

 

Kultur och Fritid 

Avser verksamhet 

 

Fritid 

Uppdragsgivare 

 

AC Roger Hansson 

Tfn 

 

9 6429 

E-post 

 

Roger.hansson@ 

uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för 

uppdraget 

 

AC Roger Hansson 

Tfn 

 

9 6429 

 

E-post 

 

Roger.hansson@ 

uddevalla.se 

 

1.2. Verksamhetsanalys 

 

Gör en riskbedömning inför ändringar i verksamheten, se 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-

verksamheten-broschyr-adi575.pdf 

A) Precisera den planerade ändringen 

Vad består ändringarna av? 

Ljungskile Sportklubb ska till kommunen överlåta del av tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom 

Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat 

en konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). Överenskommelsen 

ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning 

senast 2022-09-30.  

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
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Kultur och fritid kommer att vara ansvarig nämnd i det i avtalet angivna områdets framtida drift.  

 

Var ska ändringarna genomföras?  

Skarsjöområdet, Ljungskile. Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1 

 

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?  

Idrottsplatstekniker och vaktmästare avseende drift och underhållsarbete. Lokal- och 

anläggningsbokare avseende bokningar då ankäggningen läggs in i kommunens bokningssystem. 

Avdelningschef och enhetschef avseende arbete med utredningar och underlag för beslut, 

föreningsdialoger, strukturer, rutiner, risk- och konsekvensbedömningar samt kompetenssäkring. 

Vidare också inköpsförfarande och budgetarbete.  

 

B) Gör riskbedömningen – vilka fysiska, sociala och psykologiska risker förekommer?  
 

• Svåra/komplicerade arbetsuppgifter  
Förekommande och tillkommande arbeten är inte svårare eller mer komplicerade än nuvarande. 
• Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande  
Om och när beslut fattats kommer avdelningen att ha full rådighet över aktuella ytor och 

anläggningar, innefattande påverkansmöjligheter. Inflytande kring strukturer och rutiner samt skötsel 

hanteras i linjen av enhetschef.  
• Otydlig organisation  
Driftsorganisationen behöver förstärkas vilket beskrivs och definieras i den ekonomiska kalkylen.  
• Brister i samarbetet  
Avdelning Fritid och enhet anläggningar har påbörjat dialog och samverkan med LSK. Vid beslut 

kommer detta att definieras vidare.  
• Ensamarbete  
Ensamarbete kommer att förekomma, i likhet med arbetsuppgifter i övriga avdelningen/enheten.  
• Våld och hot   
Det finns inte information, erfarenhet eller uppfattningar om att våld och hot kommer att förekomma 

vid anläggningen då arbete utförs.  
• Otydliga arbetsuppgifter 
Om beslut fattas innebär det att ta över drift och underhåll på en ny anläggning där kommunens 

kunskap och kompetens samt erfarenhet är låg. Dock är enhetens samlade kompetens hög avseende 

drift- och underhållsuppdraget rent generellt (naturgräs och konstgräs). Otydlighet inledningsvis kan 

inte uteslutas men sannolikt hittar enheten snabbt rätt i strukturer och rutiner – med stöd av LSK 

erfarenheter.  

•Hantering av farliga ämnen  
I uppdraget ingår inte hantering av farliga ämnen (kem) men hantering av fordon och maskiner 

(traktor, gräsklippare, harvar, etc) samt naturgräsgödning, kalk, sand etc.  

 

C) Åtgärda de risker som kommit fram. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas 

ned i en handlingsplan som anger: 

Åtgärder som ska genomföras  
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Förstärkning av driftsorganisationen (LÅG-MEDEL) behöver ske och sker primärt genom att 

enhetschefen inventerar befintliga kompetenser och resurser inom enheten och förstärker enheten 

med 50% vilket definierats.  

 

Samarbete och samverkan (LÅG) med LSK är av största vikt, i synnerhet initialt i syfte att snabbt 

etablera en god förståelse för anläggningens förutsättningar och behov. Därefter också i syfte att 

utveckla goda relationer syftandes till god arbetsmiljö och möjliga synergieffekter.  

 

Ensamarbete kommer att förekomma (LÅG/MEDEL). Det finns sedan tidigare rutiner för detta då 

det förekommer på avdelningen och enheten idag. Dessa behöver lyftas upp igen på APT i syfte att 

medvetandegöra samt vid behöv revidera.  

 

Otydlighet i arbetsuppgiften (LÅG) kan aldrig uteslutas då något är nytt men kommer att hanteras 

genom enhetschefens försorg. Rutinbeskrivningar och checklistor för skötsel av hela anläggningen 

kommer att utarbetas i dialog med LSK som har stor erfarenhet på den aktuella platsen.  

 

• När åtgärderna ska vara genomförda  

2022-10-01 baserat på att – som anges ovan “Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av 

kommunfullmäktige samt ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30". 
 

• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs 

Enhetschef anläggningar. 

 

 

Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar/anläggningslösningar prövas?  

Verksamheten har tidigare värderat och beräknat möjligheten att tilldela tider på konstgräs på 

anläggningar centralt i Uddevalla. Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning kommer LSK 

uppvakta Uddevalla kommun och behöva tider för träning och match på övriga (4) anläggningar. Det 

skulle innebära att barn- och ungdomar hänvisas att åka från Ljungskile till Uddevalla för träning och 

match flera gånger i veckan. Sannolikt kommer kommunen att kunna erbjuda tider och tillfällen men 

långt ifrån nuvarande möjligheter och förutsättningar, och inte utan att det påverkar övriga 

föreningar. Fridhemsvallen (11 mot 11) är redan nu mycket bokad (som beskrivs i 

behovsutredningen) och så även Undavallen (11 mot 11) och sommarhemmet (9 mot 9).  

 

Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser  samt investeringar som kan tas 

tillvara? 

Nej – det har tidigare inte legat i KFN strategier att köpa eller överta områden vid Skarsjövallen.  
Fritid och enhet anläggningar har en generellt hög samlad kompetens avseende drift och underhåll av 

konstgräsplaner och naturgräsplaner och har för detta ändamålsenliga fordon med tillhörande 

utrustning. Med tillförande av ytterligare an stor anläggning är dock ovanstående otillräckligt - inte 

minst mot bakgrund av avståndet mellan Uddevalla och Ljungskile. Fordon och utrustning behöver 

därför finnas på plats i Ljungskile.  
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Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler och anläggningar påverkas av det nya/förändrade 

behovet? Exempelvis resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

För att säkra drift med rätt utrustning (fordon, maskiner och utrustning) kompetens (medarbetare) 

samt förbrukningsmaterial (sand, gödning, salt etc) behövs tillskjutande kommunbidrag.  

 

 

Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  

Konstgräset på anläggningen är 14 år gammalt och i mycket dåligt skick. Görs inte en reinvestering i 

anläggningen behöver denna avvecklas både av säkerhetskäl för utövare och av miljöskäl. En ny 

konstgräsanläggning är nödvändig med invallning och strukturer för att säkerställa minimal spridning 

av plaster och gummigranulat.  

 

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 

Säkerhetskrav utifrån människors hälsa och miljö krävs, särskilt då konstgräsanläggningens 

nuvarande placering ligger i ett miljökänsligt område. 

 

 

Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 

Konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig verksamhet med stöd av 9 kap. 1 

§ miljöbalken, punkt ett eller två1. Bland annat följande rekommendationer finns gällande konstgräs med granulat:  

 
Gummigranulat som hamnar utanför planen skall återföras. Ansvarig behöver planera så det finns ytor, gärna 

asfalterade, där snö kan läggas från konstgräsplanen. En grusyta som täcks med markduk eller en uttjänt 

konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt. Samtliga konstgräsplaner bör ha slutna plan- och 

ytvattendräneringar för framtida eventuella reningsverk. Dagvattenfilter och reningsfilter rekommenderas2. 

 

En ny belysningsarmatur som drar avsevärt mycket mindre kilowatt (från Halogen till LED) är ett 

behov som medför en miljöförbättring och som också kommer att minska driftskostnader och behov 

av ytterligare kommunbidrag.  

 

 

Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 

Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat överenskommelse med Ljungskile Sportklubb.  

Överenskommelsen är tecknad mot bakgrund av kommunens ambitioner att åstadkomma kommunal rådighet i 

Skarsjöområdet och arbeta för likvärdiga förutsättningar i hela kommunen.   

 

KFN och förvaltningen jobbar med KF-uppdraget kring konstgräsplaner:  
 

 “att utreda villkoren för konstgräsplaner” och de tre delarna 
1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner, 
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll samt 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner 

 

                                                 
1 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf 
2 https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2019/09/processguide_konstgras.pdf 
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Utredningen väntas färdigställas 2022.  

 

Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 

förvaltning)? 

Anläggningen som helhet bedöms mycket värdefull för Uddevalla kommun avseende 

rådighet baserat på att Ljungskile som samhälle (och en viktig del av Uddevalla kommun) 

växer. Det planläggs för cirka 200 – 270  bostäder i Skarsjöområdet, det byggs en förskola i 

området och det planeras för en helt ny skola i Ljungskile med upp emot 1000 elevplatser. 

Vidare angränsar Skarsjöområdet/anläggningen till friluftsområden och skulle kunna 

möjliggöra stora synergieffekter  när och om rådighet i området finns.  
 

Med denna behovsbesanalys (och behovsutredning)  som grund är  förvaltningens uppfattning 

att en förstudie bör beställas av samhällsbyggnad under hösten 2022 där aspekter såsom 

offentlig konst, spontana aktiva mötesplatser, tillgång till kvalitativ fritid för boende i området 

och tillgång till friluftsliv utreds. 

 
I ett flerårsperspektiv skulle anläggningen som helhet kunna innebära användardriven och innovativ 

utveckling för barn- och ungdomar, skola/elever, vuxna och seniorer – genom föreningslivet och 

civilsamhället eller på egna initiativ och villkor. 

 

Likt andra intresseområden och verksamhetsområden inom kultur och fritids ansvarsområde kan 

medborgardialoger genomföras med invånare och föreningar. Internt kan samverkan ske med andra 

förvaltningar i syfte att processa fram en behovsbeskrivning och en behovsanalys – grundad i styrande 

dokument, eller som grund för att revidera och skapa nya förutsättningar. 
 

 

1.3. Lokalbehovsanalys/Anläggningsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 

. 

Frågeställning Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet 

 

Idrott och fritid 
 

Lokalisering 

 

Ljungskile, Skarsjöområdet 
 

Vilken yta krävs för verksamheten 

(m2 / barn etc.) 

 

Enligt liggande överenskommelse - 

ca 35.000 kvm  

Särskilda önskemål /krav 

 

Enligt överenskommelsen 
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Tillåtna antal våningar på 

verksamheten 

 

 

x 

Vilka anordningar behöves 

(lekplatser etc.) 

 

Konstgräsanläggning med belysning 

(finns i dagsläget) 
Naturgräsanläggning (finns i 

dagsläget)  
Grusplan (finns i dagsläget) 

 

 

Vilken typ av funktioner och 

utrymmen kommer verksamheten att 

behöva 

 

Konstgräsanläggning med belysning 

(finns i dagsläget men reinvestering 

behövs till ett billigare alternativ för 

drift och underhåll - LED) 
Naturgräsanläggning (finns i 

dagsläget)  
Grusplan (finns i dagsläget) 

 

Antal parkeringsplatser och andra 

funktioner som påverkar markytor 

 

Befintlig grusplan (ingående i köpet) 

kan användas som parkerin.g 
Befintlig parkering vid huvudarenan 

finns tillgänglig - dock begränsat vid 

matcher på huvudarenan.  

 

Vilka funktioner bör ligga i 

anslutning till varandra? Finns 

samband mellan inre funktioner och 

yttre miljö som bör beaktas? T.ex. 

samordning av kök, gympahallar etc. 

för skolor) 

 

 

x 

Antal avdelningar (ex förskola) 

 

 
x 

Antal elever /barn/ åldringar 

 

Anläggningen är idag belagd med ca 

45 aktiviteter per vecka av barn- och 

ungdomar, juniorer samt seniorer 

och av både flickor och pojkar/ 

kvinnor och män.  
Ljungskile SK har 450 aktiva varav 

strax över 400 är barn och unga. 

LSK har 23 lag som samsas på en 

konstgräsanläggning. 

Ungdomsverksamheten är delad med 

Grohed, som också har ett seniorlag. 

Groheds IF anlägger enligt uppgift 

en konstgräsplan våren 2022.  
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Bedömning av personalantal och 

vilka yrkeskategorier som kommer 

nyttja anläggningen. 
 

Mestadels medlemmar från LSK. 

 

Anläggningspersonal för drift, 

skötsel och underhåll. 

 

Miljöpåverkan närmiljö 

 

Konstgräsplaner medför 

en miljöpåverkan, bland 

annat eftersom 

gummigranulatet som 

finns på konstgräsplaner 

är en källa till 

mikroplastspridning. En 

ny konstgräsanläggning 

behöver anläggas då 

nuvarande är uttjänt. 

Denna anläggning 

behöver ha invallning 

och strukturer för att 

säkerställa minimal 

spridning av plaster och 

gummigranulat.  

 

Vägnät (påverkan, behövs 

ombyggnation etc.) 

 

Påverkan på vägnätet genom 

anläggningsprocessen samt trafik till 

och från området.  

 

Krävs speciella installationer för 

exempelvis IT, telefoni och larm 

 

Översyn av styr- och regler avseende 

el, larm och passage då två 

intressenter kommer att samordnas 

och samverka i området (LSK och 

Uddevalla kommun).  

 

Krävs speciella anpassningar ur 

tillgänglighetssynpunkt utöver 

lagkrav 

 

 

x 

Varutransporter 

 

 
x 

Skolskjuts   

 

 
x 

Tidsram för förstudien 

 

Förstudie för anläggningen som 

helhet bör påbörjas i höst 2022.  
 

 

Tidsram för projektet 

 

Önskvärt är en ny 

konstgräsanläggning driftsatt till 1 

oktober 2022.  
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Övriga upplysningar /bra att veta 

 

KFN och förvaltning har agerat i 

enlighet med uppdrag från 

kommunledningen – och en 

övereskommelse är träffad, i syfte att 

ta fram underlag inför ett möjligt 

framtida avtal.  

 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

 

1.4. Nyttobeskrivning 

 
Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Effektiviseringspotential 

 

Förvaltningen och avdelning Fritid kommer inte att kunna drifta 

anläggningen enbart genom effektiviseringar då anläggningen är stor till ytan 

och komplex då det handlar om både naturgräs och konstgräs. Vidare ligger 

anläggningen i Ljungskile där vi inte driftar något idag varför både fordon- 

och maskinpark samt kompetens måste tillföras - vilket beskrivs separat 

(behovskalkyl, excelark).  

Om inget görs (0-alternativ) 

 

Konstgräsanläggningen i området är 14 år gammal och mycket nedsliten 

och redan inför 2019 varslade LSK om att tider för träning och match 

behövdes på andra konstgräsanläggningar inne i Uddevalla med omnejd. 

Aktuell anläggning har varit en av totalt 5 fullstora konstgräsanläggningar i 

Uddevalla kommun (inkluderat en icke kommunal). Då 

konstgräsanläggningen vid Rimnersområdet (C-plan) togs bort som en 

konsekvens av simhallsplaceringen försämrades kommunens förutsättningar 

att erbjuda föreningslivet tillgänglighet och attraktivitet. Uddevalla kommun 

har genom Kultur - och fritidsnämnden och förvaltningen gjort satsningar 

enskilt och tillsammans med föreningslivet och har nu 3 fullstora 

konstgräsanläggningar och en något mindre: 
 
En i norra området - Fridhemsvallen 11 mot 11 
En i västra området - Undavallen 11 mot 11 
En i östra området - Thordéngården 11 mot 11 (ej kommunal)  
En i södra området/central - Sommarhemsskolan 9 mot 9 
 
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning kommer LSK uppvakta 

Uddevalla kommun och behöva tider för träning och match på ovan nämda 

(4) anläggningar. Det skulle innebära att barn- och ungdomar hänvisas att åka 

från Ljungskile till Uddevalla för träning och match flera gånger i veckan. 
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Sannolikt kommer kommunen att kunna erbjuda tider och tillfällen men långt 

ifrån nuvarande möjligheter och förutsättningar och inte utan att det påverkar 

övriga föreningar.  Således finns en risk att övriga föreningar som en 

konsekvens av detta får svårt att växa vidare avseende antalet aktiva utövare 

och antalet lag. Detta bör beaktas i perspektivet av aktuellt KF-uppdrag 

“antalet föreningsaktiviteter skall öka”.  
 
Fler lag och fler tider på Fridhemsvallen som redan nu utmanas hårt pga 

bristfälliga förutsättningar (utreds i separat Behovsanalys) kan få som 

konsekvens att inget omklädningsrum kan tilldelas aktuell tid. I dagsläget har 

Fridhemsvallen två tillgängliga omklädningsrum som tillsammans med 

ishallens sex omklädningsrum skall skapa tillgänglighet och attraktivitet för 

fotboll, ishockey och konståkning - träning, match och 

arrangemang/cup/turnering.  
 

Gällande konstgräset behöver en reinvestering göras, annars är alternativet att 

planen inte kan användas och beslut om avvecklande behöver tas, på grund 

av planens skick och miljöriskerna den medför. 
 
En allvarligare konsekvens om inget görs är att befintlig anläggning har stora 

brister vad avser spridning av plaster och granulat. Detta måste alldeles 

oavsett åtgärdas i synnerhet då aktuell anläggning ligger mitt i ett 

miljökänsligt område.  

 

Stor konsekvens! 

 

Naturgräsanläggningen i området bedöms var mycket bra och innehålla 

en 11 mot 11, samt två 7 mot 7-planer. Det finns i dagsläget inget som tyder 

på att dessa ytor på något sätt begränsar barn- och ungdomars förutsättningar. 

Däremot är de i behov av säsongsunderhåll (gödning och luftning) samt 

därtill kommande drift.  

 

Ringa konsekvens för barn och ungdomar generellt – men en avsaknad av 

kommunal rådighet på dessa planer.  

 

Grusplanen (nu mer en extra yta för parkering) bedöms behöva åtgärdas för 

att kunna bli en spelbar fotbollsplan men enligt uppgift används den inte 

primärt för barn- och ungdomsaktiviteter.  

 

Ringa konsekvens.  
 
Anläggningen som helhet bedöms mycket värdefull för Uddevalla kommun 

avseende rådighet baserat på att Ljungskile som samhälle (och en viktig del 
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av Uddevalla kommun) växer. Det planläggs för cirka 200 – 270 bostäder i 

Skarsjöområdet, det byggs en förskola i området och det planeras för en helt 

ny skola i Ljungskile med upp emot 1000 elevplatser. Vidare angränsar 

Skarsjöområdet/anläggningen till fantastiska friluftsområden och skulle 

kunna möjliggöra stora synergieffekter när och om rådighet i området finns.  
 
I ett flerårsperspektiv skulle anläggningen som helhet kunna innebära 

användardriven och innovativ utveckling för barn- och ungdomar, 

skola/elever, vuxna och seniorer – genom föreningslivet och civilsamhället 

eller på egna initiativ.  

 

Sociala och kulturella värden 

 

Det finns stora möjligheter för förskola, skola och övriga föreningslivet samt 

spontant friluftsliv att skapa mervärde och sociala värden då Ljungskile 

generellt och Skarsjöområdet speciellt växer.  

 

Att öka den kommunala närvaron i ett expansivt område medför möjligheter 

att stärka den kulturella infrastrukturen, folkhälsan och sociala gemenskapen. 

Detta bör dock utredas genom en förstudie i särskild ordning.  

Ekologiska värden 

 
I kalkylen för ny konstgräsanläggning ingår åtgärder som 

syftar till att begränsa spridningen av mikroplaster. I 
nuläget medför planens skick att den utgör en miljörisk på grund 

av bristande åtgärder. 

 

En ny belysningsarmatur som drar avsevärt mycket mindre 

kilowatt (från Halogen till LED) är ett behov som medför en 

miljöförbättring och som också kommer att minska 

driftskostnader och behov av ytterligare kommunbidrag. 

 

 

Annat 

 

 

 

 



Nedan angivna á-priser speglar kommunens snittkostnad vid vanligt förekommande byggnationer. 

Vid osäkerhet kontakta samhällsbyggnad.

Förutsättning Uppgift

Kalkylansvarig : Roger Hansson

Sammanvägd kalkylosäkerhet (ex 20-50%) : Osäkerhet i kalkylen finns

Typ av investering :

Lokalyta kvm :

Typ av investering Inv. utgift per kvm (tkr) Kapitalkostn. per kvm och år (tkr) Lokaldrift per kvm och år (tkr)

100 Förskolor 20,0 0,41 0,59

101 Grundskolor 20,0 0,27 0,31

102 Gymnasieskolor 20,0 0,23 0,27

103 Servicebostäder 22,0 0,03 0,47

104 Vård- och omsorgsboende 22,0 0,44 0,43

105 Lokaler för daglig verksamhet 22,0 0,17 0,58

107 Kultur och fritidsfastigheter Kontakta Samhällsbyggnad 0,24 0,28

108 Kontorsfastigheter Kontakta Samhällsbyggnad 0,10 0,30

110 Övriga verksamhetsfastigheter Kontakta Samhällsbyggnad 0,09 0,38

Schablonbelopp i tkr, 2019 års prisläge och uppdateras varje år.

Årsarbetare, kostnad (tkr) 512,0

Schablonuppgifter från Samhällsbyggnad

Förutsättningar:

Kommentar

Avdelningschef Fritid 

Kraftiga prisökningar på exempelvis byggmaterial kan påverka kalkylen.

Behovsanalys, kalkyl 1



Typ av investering Inv. utgift per kvm (tkr) Utgift (tkr) Kommentar

Lokalyta kvm (se ovan, typ av lokal) 0,0

Inventarier

Övrigt; markanläggning, gator m.m

Konstgräsanläggning och planbelysning 7 437,0 Konstgräs 6,237, planbelysning 1,2

Fordon och maskiner/utrustning 1 125,0 Traktor, utrustning, Åkgräsklippare, Robotklippare, 

SUMMA TOTALUTGIFT 8 562,0

Exempel Kostnad per kvm/antal Årskostnad (+), intäkt (-) Kommentar

Kapitalkostnad, lokal (se ovan, typ av lokal)

Övriga lokalkostnader, drift (se ovan, typ av lokal)

Personal, antal 250 000,0 0,5 tjänst

Material 250 000,0 Salt, dressand, gödning, 

Övriga verksamhetskostnader 200 000,0 Media (el, vatten, avlopp) 

Kapitalkostnader för inventarier 175 000,0 Årligen

Kapitalkostnader Konstgräs 702 000,0 Årligen på 10 år (internränta 1,25)

Kapitalkostnad planbeslysning 135 000,0 Master ingår i köpeskilling

Intäkter

Besparing egen nämnd (egenfinansiering) Ange - tecken framför beloppet

Intäkter -400 000,0 Ange - tecken framför beloppet

SUMMA NETTOKOSTNAD 1 062 000,0

Investeringsutgift och driftkostnad

Investeringsutgift

Driftskostnad
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Samråd gällande detaljplan Fisketången 1  

Sammanfattning 

  

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Fisketången 1 för samråd. 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva områdets lämplighet att tillåta femvånings 

bostadshus genom utökad byggrätt för bostäder från tre till fem våningar.  

 

Utifrån ett kulturmiljöperspektiv anser kultur och fritid att en påbyggnad från tre 

våningar till fem får negativa konsekvenser för området ur ett kulturmiljömässigt och 

gestaltningsmässigt perspektiv.  

 

I första hand anser kultur och fritid att möjligheten att förtäta området med fler bostäder 

bör prövas på andra sätt än tillbyggnad på höjden, med anledning av att befintliga 

byggnader utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö, som inte ska förvanskas. 

Kommunstyrelsen har emellertid beviljat planbesked med syfte att bygga på samtliga 

huskroppar inom fastigheten från tre till fem våningar.  

 

Därför anser kultur och fritid, i andra hand, att påbyggnaden begränsas till högst en 

ytterligare våning. Detta då den antikvariska bebyggelseutredningen framhåller att en 

påbyggnad i en våning skulle minska den negativa effekten för kulturmiljön. Ett 

alternativ är också att istället pröva påbyggnad på endast den södra huskroppen 

(Nordanvindsvägen 5A och 5A) då den inte är lika exponerad mot omgivningarna.  

 

Kultur och fritid anser att vi en eventuell påbyggnad bör byggnadsytan per våningsplan 

vara något mindre för en eventuell påbyggnad, i enlighet med rekommendationerna i 

den antikvariska bebyggelseutredningen. Detta för att minska de negativa effekterna av 

förändringen och undvika allt för tunga och massiva husvolymer.  

 

I planbeskrivningen lyfts rekommendationer för byggnation, som är hämtade ur 

Bohusläns museums antikvariska bebyggelseutredning. Kultur och fritid anser att detta 

är positivt. För att detaljplanen ska säkerställa en omsorgsfull gestaltning för eventuell 

påbyggnad samt för att få ursprungliga byggnaden avläsbar anser kultur och fritid dock 

att planen ska säkerställa de aspekter ur ett bevarandeperspektiv som Bohusläns 

museum lyft fram i enlighet med ärendebeskrivningen. 

 

Lokaliseringsmässigt anser kultur och fritid att det är positivt med fler bostäder i det 

aktuella planområdet då det finns närhet till offentlig service i centrum, fritidsgård i det 

direkta närområdet, tillgång till friluftsliv i Sanders dalar och tillgång till kollektivtrafik 

och gång- och cykelväg. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-04  

Plankarta Fisketången 1  

Planbeskrivning Fisketången 1  

Bohusläns museum, ”Röda gården”, Kv Fisketången 1, Skogslyckan, Uddevalla. 

Antikvarisk förundersökning, konsekvensbeskrivning, rekommendationer och 

detaljplaneunderlag 2021-11-24 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-25 § 225  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att planförslaget för Fisketången 1 medför negativa 

konsekvenser ur ett kulturmiljöperspektiv och att andra sätt att förtäta området bör 

utredas.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att om påbyggnad sker bör den begränsas i omfattning 

sett till antalet berörda byggnader samt till maximalt en våning.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa att en eventuell 

påbyggnads byggnadsyta bör vara mindre jämfört med de ursprungliga byggnaderna.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa de aspekter ur ett 

bevarandeperspektiv som Bohusläns museum lyft fram, i enlighet med 

ärendebeskrivningen. 

 

Kultur och fritidsnämnden anser att området lokaliseringsmässigt lämpar sig för fler 

bostäder samt ser positivt på att detaljplanen reglerar att befintliga byggnaders 

karaktärsdrag gällande röd tegelfasad ska behållas, samt att gårdsmiljöerna planlagts 

med prickmark för att kunna bevaras som lek- och rekreationsyta.  

Ärendebeskrivning  

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Fisketången 1 för samråd. 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva områdets lämplighet att tillåta femvånings 

bostadshus genom utökad byggrätt för bostäder från tre till fem våningar.  

 

Kultur och fritid har medverkat när ansökan för planbesked varit föremål för så kallad 

förprövning och framhöll då Kulturmiljövårdsprogrammets rekommendation om att 

varsamhetsbestämmelser eller föreskrifter av skyddskaraktär bör gälla i området. Vidare 

påpekade förvaltningen att den föreslagna åtgärden skapar en ”mur” mot 

Västanvindsvägen och lyfte frågan om huruvida det kan räcka ett bygga på den södra 

huskroppen. Kultur och fritid lyfte även frågetecken kring hur högre byggnader 

påverkar rekreationsytorna med avseende på skuggor samt ökat antal boende som 

nyttjar ytorna.  
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Kultur och fritid anser det lokaliseringsmässigt är positivt med fler bostäder i det 

aktuella planområdet då det finns närhet till offentlig service i centrum samt fritidsgård i 

det direkta närområdet. 

 

Kulturmiljömässiga konsekvenser  

Kultur och fritid anser att en påbyggnad från tre våningar till fem får negativa 

konsekvenser för området ur ett kulturmiljömässigt och gestaltningsmässigt perspektiv. 

Kultur och fritid instämmer i Bohusläns museums bedömning gällande att kvarterets 

karaktär kommer förändras på ett för kulturvärdena negativt sätt1.  

 

Kultur och fritid vill understryka att kulturmiljömässiga- och antikvariska aspekter inte 

uteslutande handlar om historia, tvärtom handlar det till stor del om positiva värden för 

boende och förbipasserande i nutid. Kultur och fritid anser att höjden på byggnaden är 

en viktig del av gestaltningen och att hur byggnaden spelar in med övrigt i omgivningen 

och landskapet är en viktig faktor.  

 

Dessutom är det den befintliga husvolymen på tre våningar som är en av tre viktiga 

egenskaper för byggnadernas karaktär, enligt Bohusläns museum2. Karaktären kommer 

således inte att bevaras om två våningar byggs på. Därför föreslår kultur och fritid att 

följande skrivning ur planbeskrivningen revideras: ”Kvarterets egen karaktär kommer 

att förändras, på ett för kulturvärden negativt sätt i förhållande till dess historia i 

antikvarisk bemärkelse. Grannskapsidealet och planeringsprinciperna kommer att 

bevara kvarterets karaktär även om volymerna förändras eftersom byggrätten begränsas 

till befintliga utbredning, dock inte i höjdled.”  

 

Om två våningar byggs till på husen blir gårdsmiljön som en konsekvens skuggigare 

och mörkare. En ljus och luftig innergård utgör en av värdekärnorna för Fisketången. En 

skuggstudie redovisas i planbeskrivningen vilket gör förändringen i skuggor enklare att 

tolka.  

 

Alternativa lösningar  

Syftet med detaljplanen är att pröva planområdet för bostadshus om fem våningar. 

Kultur och fritid anser att det primära syftet med planändringen borde vara att 

möjliggöra fler bostäder. Ansökan om planbesked handlar om att starta ett planarbete 

för att detaljplanen ska tillåta fem våningar i stället för tre. Kommunstyrelsen har 

emellertid beviljat planbesked med syfte att bygga på samtliga huskroppar inom 

fastigheten från tre till fem våningar. Kultur och fritid konstaterar att konsekvensen av 

                                                      
1 Bohusläns museum (2021) ”Röda gården”, Kv Fisketången 1, Skogslyckan, Uddevalla. Antikvarisk 

förundersökning, konsekvensbeskrivning, rekommendationer och detaljplaneunderlag 
 
2 Bohusläns museum (2021) ”Röda gården”, Kv Fisketången 1, Skogslyckan, Uddevalla. Antikvarisk 

förundersökning, konsekvensbeskrivning, rekommendationer och detaljplaneunderlag 
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detta blir att kommunen går miste om möjligheten att i detaljplanearbetet pröva fler 

metoder att öka antalet bostäder, exempelvis komplettera området med ny bebyggelse 

som är gestaltningsmässigt anpassad till den befintliga bebyggelsen. Detta eftersom 

lösningen med att öka antalet våningar bedöms medföra negativa konsekvenser för 

kulturmiljön i sin helhet, enligt den antikvariska bebyggelseutredningen.  

 

Kultur och fritid anser att i första hand bör förtätning utredas med andra metoder än att 

bygga på höjden. I andra hand anser kultur och fritid att tanken om påbyggnad bör 

prövas för endast en eller två huskroppar, snarare än att det utreds för alla huskroppar. 

Exempelvis skulle den södra huskroppen (Nordanvindsvägen 5A och 5B) kunna prövas 

först. Denna anses lämpligare jämfört med byggnaden längs Västanvindsvägen (9A-9F) 

som är längre, vilket medför att en påbyggnad kan skapa en upplevelse av ”mur” 

gentemot Västanvindsvägen. Byggnaderna inom planområdet är exponerade mot 

Kurverödsleden, som är en viktig tillfartsled. Om byggnaderna i Fisketången höjs till 

fem våningar påverkar deras utseende upplevelsen av resten av stadsdelen negativt 

enligt Bohusläns museum.  

 

Kultur och fritid anser att ett annat alternativ är att påbyggnaden begränsas till högst en 

ytterligare våning. Detta då den antikvariska bebyggelseutredningen framhåller att en 

påbyggnad i en våning skulle minska den negativa effekten för kulturmiljön.  

 

Planbestämmelser  

Kultur och fritid anser att byggnadsytan per våningsplan bör vara något mindre för en 

eventuell påbyggnad, i enlighet med rekommendationerna i den antikvariska 

bebyggelseutredningen. Detta är särskilt viktigt för Nordanvindsvägen 7, 9 och 11 som 

vetter ut mot omgivningarna. Att den nya byggnadsvolymen är något indragen jämfört 

med den ursprungliga byggnaden är enligt Bohusläns museum ett sätt att låta den 

ursprungliga karaktären vara urskiljbar, minska de negativa effekterna av förändringen 

och undvika allt för tunga och massiva husvolymer.  

 

Kultur och fritid är positiva till de rekommendationer för byggnation som lyfts i 

planbeskrivningen. Det vore emellertid positivt om rekommendationerna för gestaltning 

av tillbyggnader för hiss och entré reglerades i plankartan med avseende på 

fasadmaterial. Vidare anser kultur och fritid att detaljplanen bör säkerställa följande 

aspekter ur bevarandeperspektiv som Bohusläns museum lyft fram:  

 

 Liggande träpanel i vit eller nära vit kulör bibehålls på trapphusfasader och 

länkbyggnader. 

 Tak på befintliga byggnader bör vara i svart skivmaterial, eventuellt 

sinuskorrugerat eller motsvarande men inte trapetskorrugerat. 

 Balkongers intäckning ska gestaltas på ett varsamt sätt med utgångspunkt i 

husens befintliga gestaltning och arkitektur  
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 Övriga plåtdetaljer (som stuprör, ventilationsdetaljer etc), från takfot och neråt, 

bör vara vita, alternativt tegelröda 

 Vård och underhåll ska ske med utgångspunkt i husens befintliga gestaltning vad 

gäller materialval och kulörer.  

 

Planområdet ligger inom stadsdelen Skogslyckan-Unneröd, som är utpekad som 

kulturmiljö i Uddevalla kommuns kulturmiljövårdsprogram. Programmet anger att 

Skogslyckan tillsammans med Unneröd idag är en god exponent för det sena 1950-talets 

byggande från tiden innan miljonprogrammets bostadsbyggande inleddes. 

Åtgärdsförslagen i programmet är att varsamhetsbestämmelser eller föreskrifter av 

skyddskaraktär bör gälla för samtliga byggnader i området. Bohusläns museum har tagit 

fram en rad rekommendationer och några av dessa är inarbetade i planbeskrivning 

respektive plankarta.  

 

Kultur och fritid anser att det är positivt att plankartan reglerar att befintliga byggnaders 

karaktärsdrag gällande röd tegelfasad ska behållas, samt att gårdsmiljöerna planlagts 

med prickmark så att den kan bibehållas som grön och bilfri lek- och rekreationsyta.  

 

Helhetsperspektiv  

Planbeskrivningen uttrycker att kommunen tagit ett helhetsgrepp över området där 

ytterligare detaljplaner prövas att tillåta påbyggnad. Kultur och fritid anser att det hade 

varit fördelaktigt om samtliga planerade planarbeten i området samlats i en större 

detaljplan, istället för att hantera flera mindre detaljplaner efter varandra. Detta eftersom 

man då skulle kunna ta ställning till hur gestaltningen ter sig när byggnaderna inom 

aktuell detaljplan såväl som i grannkvarteret Smögen (skymtas på bild i figur 12, sidan 

22 i planbeskrivningen) byggs på med fler våningar.  

 

Kultur och fritid instämmer i det Bohusläns museum uttrycker i den antikvariska 

bebyggelseutredningen, nämligen att det kan finnas anledning att se över hela området 

(Fisketången samt Smögen 1, Sannäs 1, Väjern 2 och Resö 1) och utreda hur förtätning 

kan ske på lämpligt sätt. Bohusläns museum konstateras att området tål förtätning, med 

val av volym, utformning och placering i enlighet med de bebyggelsemönster och 

karaktärer som identifierats i den antikvariska bebyggelseutredningen.  

 

Plan- och bygglagens förbud mot förvanskning av byggnader 

Bohusläns museum anger att kulturmiljön Skogslyckan-Unneröd utgör en särskilt 

värdefull bebyggelsemiljö, som inte ska förvanskas. Plan- och bygglagens andra och 

åttonde kapitel innehåller krav kring att byggnader inte får förvanskas. Enligt plan- och 

bygglagen 8:13 och 8:14 får en byggnad som är särskilt värdefull från exempelvis 

historisk eller kulturhistorisk synpunkt inte förvanskas samt underhållas så att de 

särskilda värdena bevaras. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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Kultur och fritid vill påpeka att det kan finnas en risk att en detaljplan antas som medger 

höjning med två våningar, men att bygglov för åtgärden kan avslås på grund av 

bestämmelserna i plan och bygglagen.   

 

I ett rättsfall från mark- och miljööverdomstolen hade en nämnd gett avslag för en 

tillbyggnad på befintligt hus med två våningar. Bolaget som sökte bygglov överklagade 

beslutet, men både Länsstyrelsen, mark och miljödomstolen samt mark- och 

miljööverdomstolen avslog överklagandet.     

 

Redovisa offentlig service  

Kultur och fritid ser att Skogslyckans fritidsgård med fördel kan ingå i figur 14 där 

offentlig service i Skogslyckan och närområdet redovisas.  

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  
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Sammanfattning av planförslaget 
 
Detaljplanen prövar området för att tillåta femvånings bostadshus baserat på områdets befintliga 
förhållanden. Detaljplanen prövas som en ny detaljplan eftersom syftet i den nu gällande 
detaljplanen inte inrymmer det som prövas enligt beslutat planbesked. Planförslaget kan 
sammanfattas enligt följande punkter: 

• Utökad byggrätt för bostäder från tre till fem våningar  
• Utökad byggrätt för miljöhus för att klara av tillskottshantering av sopor 
• Förslag på parkeringslösning i makplan 
• Förslag på lösning av dagvatten 
• Förslag på bestämmerlser i plankarta för att bevara områdets karaktär 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta 
 
Till detaljplanen hör: 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☐ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 
Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

☒ Bullerutredning, Akustikverkstan 2021.11.17 
☒ Geoteknisk utredning PM, MUR & bilagor, Bohusegeo 2022.01.12 
☒ Trafikutredning, AFRY 2021.12.15 
☒ Antikvarisk bebyggelseutredning, Bohusläns museum 2021.11.24 
☒ PM dagvatten, Uddevalla kommun 2021.12.15 
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Bakgrund 
25.09.2019 fattade kommunstyrelsen beslut att ge planbesked till Fisketången 1 med syfte att bygga 
på samtliga huskroppar inom fastigheten från tre till fem våningar. I planbeskedet ansöktes om 
ändring av detaljplan, men det avvisas till följd av att ändringen inte ingår i syftet för befintlig 
detaljplan. Därmed kommer arbetet med en ny detaljplan att prövas för området, vilket innebär att 
området prövas för ny bebyggelse men med hänsyn till befintlig. Arbetet har av plan- och 
exploatering påbörjats 24.6.2021 och kommer därmed använda sig av PBL 2010:900 samt de nya 
föreskrifterna för detaljplaner BFS 2020:5 samt planbeskrivningar BFS 2020:8. 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att pröva planområdet för bostadshus om fem våningar. 

Planförfarande  

Handläggning 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900) och drivs som en ny 
detaljplan med start 24.06.2020. Förslaget till detaljplan kommer att handläggas med ett 
standardförfarande eftersom detaljplanen: 

•  är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande, 
•  Är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
•  Kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 

Planprocess för standardförfarande 
Detaljplanen är nu i samrådsskedet. Syftet är att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga 
berörda sakägare har möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs tillgängligt i 
stadshuset, biblioteket i Uddevalla och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på 
förslaget som sedan besvaras och bearbetas för att sedan justera detaljplanen till nästa skede. 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet. Tidplanen förutsätter att 
antagandebeslutet inte överklagas eller att andra oväntade problem uppstår.  

Planskede  
Planbesked 25.09.2019 
Uppstart 24.06.2021 
Samråd Kvartal 1 2022 
Granskning Kvartal 3 2022 
Beslut om antagande Kvartal 1 2023 

Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel 
redovisar gällande läge i planprocessen.  
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Plandata 

Lokalisering 
Planområdet ligger inom Uddevalla centralort ca 1,8 km från centrum. Området ligger strategiskt i 
förhållande till befintlig trafikinfrastruktur som ansluter till väg 44 genom Kurverödsleden och 
Brattåsmotet, men även gång- och cykelvägar i samtliga väderstreck.  

Markägoförhållande 
Majoriteten av marken ägs och förvaltas av Bostad Röda gården kommanditbolag, övriga delar sköts 
och ägs av Uddevalla kommun som huvudman. Det finns inga gemensamhetsanläggningar eller andra 
samfälligheter inom området.  

Planförslaget innehåller 
Kvartersmark för bostäder om ca 20 000 m2 och allmän platsmark (väg) om ca 3500 m2. Planförslaget 
baseras på befintlig detaljplan för området, därmed är områdets utsträckning oförändrad i 
förhållande till befintlig plans utbredning. 

  

Figur 2. Översiktskarta. 
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Detaljplanereglerade fastigheter  
Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis. 

Fisketången 1 
Unneröd 2:4 
Fasseröd 2:1 
 

Förenlighet med miljöbalken 
Enligt PBL (2010:900) 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. tillämpas. Det behandlas under detta kapitel. 

Hushållningsbestämmelser  
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen. Relevanta sådana beskrivs och bedöms nedan. 

Riksintresse 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning & fastigheter. 
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Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de 
miljökvalitetsnormer som påverkas utav detaljplanen. 
 
Miljökvalitetsnorm för buller  
Området är bullerutsatt till följd av trafiken i området och den prognostiserade utvecklingen. Vid 
beräkningar av bullernivåer utifrån ett nollalternativ överskrids bullervärdena vid en enda fasad mot 
Västanvindsvägen med 1 dB ekvivalent ljudnivå. I överstigs inte bullernivåerna. De överskridna 
värdena innebär att förhållandena enligt förordningen 2015:216 t.o.m SFS 2017:359 gäller för 4 § 
punkt 1 och 2. Därför regleras detaljplanen på sådant sätt så att minst hälften av bostadsrummen i 
en bostad att vara vända mot en tyst sida (innergården) där 55 dBA Leq inte överskrids vid fasaden. 
Läs mer om buller och planförslaget under rubriken ’Buller' 

Miljökvalitetsnorm för vattenkvalitet 
Recipienter från planområdet är Kasebukten, del av Byfjorden, som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomster. Byfjorden påverkas av övergödning som inte kan bedömas lösas innan 
målsättningen 2021 eftersom 60% av näringsämnen tillförs genom utsjön enligt Länsstyrelsens 
bedömning (VISS). Inte heller uppnår Byfjorden god kemisk ytvattenstatus. Halterna för PDBE samt 
kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet för fisk och samtliga vattenförekomster. Det bedöms vara 
tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som eftersträvas. Problemet beror främst på 
långväga luftburna föroreningar som enligt Länsstyrelsens bedömning tekniskt inte kan lösas i dagens 
läge. 
 
Förhållandena inom planområdet kommer inte att förändras och bedöms inte heller motverka att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för Byfjorden enligt ovan beskriven problematik. Detaljplanen bedöms 
således inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 

Områdesskydd 
Planen omfattas inte av några områdesskydd i enlighet med miljöbalken. 

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéerna som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 

Strålsäker miljö 
Miljömålet ”strålsäker miljö” grundar sig i problematiken med strålningens negativa effekt för såväl 
människa som miljö. Därför eftersträvar miljömålet att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. För att uppfylla målet behöver våra 
miljöer strålsäkras och se till att minimera den negativa effekten. 

Genom att bygga vidare på redan känd mark med säker strålmiljö bidrar planen till måluppfyllelsen 
genom sitt strategiska läge ur detta perspektiv. 
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Ingen övergödning 
Miljömålet ”ingen övergödning” grundar sig i problematiken med övergödning av sjöar, vattendrag 
och hav. Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten och får 
växtligheten att förändras successivt, och arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs 
undan. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll är det nödvändigt att Sverige, liksom alla andra 
deltagande länder, uppfyller sin del av gällande avtal. Målet är att halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Detaljplanen förväntas inte påverka detta negativt genom sin dagvattenhantering och kan på så sätt 
ses som att den bidrar till att uppfylla målbilden för ingen övergödning då planen bidrar till 
samhällsutvecklingen och samtidigt hanterar övergödningsproblematiken. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Miljömålet ”hav i balans samt levande kust och skärgård” grundar sig i att hav, kust och skärgård 
erbjuder en stor mängd möjligheter till rekreation och ett rikt kulturarv. Dessa värden påverkas negativt av 
olika mänskliga aktiviteter. Exempelvis av hård exploatering, bebyggelse samt fartygs- och småbåtstrafik. 
Miljömålet eftersträvar att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Detaljplanen bedöms kunna hantera dagvatten på ett erforderligt sätt som inte påverkar 
vattendragen nedströms, således bidrar detaljplanen att uppfylla miljömålet då dagvatten inte 
påverkar havets balans och bidrar till fortsatt levande kust och skärgård. 

God bebyggd miljö  
Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på människa och 
miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö samt att 
denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 
kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
eftersträvas.  

I detaljplanearbetet har miljön undersökts för att bedöma hur utökade byggrätter skulle påverka 
området. Bedömningen är att områdets karaktär bibehålls samtidigt som planförslaget medför flera 
goda aspekter ur ett miljömässigt perspektiv. Ingen ny mark tas i anspråk, natur och kulturvärden 
bibehålls och de boende får ett större underlag för t ex kollektivtrafik som kan bidra till en god 
livsmiljö. 
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Kommunala miljömål 
Planera hållbarhet 
Detaljplanen bidrar till att planera hållbar samhällsplanering genom sin förtätning av befintligt 
område. Planförslaget innebär en resurssnål användning av mark och övriga tillgångar i området som 
tillvaratas. Befintlig infrastruktur kan användas utan extra investeringar, naturvärden och sociala 
värden bedöms kvarstå där mötesplatserna inte tas i anspråk och ger möjlighet för flera personer att 
träffas på dessa platser inom planområdet. 

Tänk på hur du reser 
Detaljplanen bidrar till att ge ett ökat underlag för området sätt till kollektivtrafiken. Bussarna kan 
således få en högre användningsgrad än befintliga förhållanden, vilket bidrar till mindre 
klimatpåverkan om de boende använder kollektivtrafiken mer. Vidare kan det även innebära att 
busstrafiken får ett större underlag och kan planera för fler avgångar, vilket skulle bidra till att 
kollektivtrafiken blir mer attraktiv som transportmedel som medför en ökad tillgänglighet till 
resterande Uddevalla och bidrar till social hållbarhet. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. samt PBL 
(2010:900) 5 kap 11 att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtliga 
bedömningspunkter finns sammanställda i kommunens undersökning av betydande miljöpåverkan 
(se bilaga). Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning enligt undersökningssamrådets 
yttrande skickat till kommunen 10.06.2021. 

Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
I översiktsplanen har kommunen gjort ställningstagandet att övervägande del av ny sammanhållen 
bebyggelse ska utvecklas i tätorterna samt att man skall ta tillvarata på de tillgångar som finns i 
kommunen. Detaljplanen för Fisketången bidrar till detta genom att tillvarata befintlig infrastruktur 
samt bidrar till Uddevalla tätorts utveckling. Detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanen. 

Fördjupad Översiktsplan för tätorten 
I den fördjupade översiktsplanen fastställer Uddevalla kommun en strukturbild för hur 
bostadsutvecklingen bör prioriteras och planeras. Det utgår från en centrumprincip med högst 
prioritet centralt i staden som sedan växer utåt mot landsbygden i schematisk ordning. Västra 
skogslyckan och Fisketången ingår i de prioriterade delarna i denna strategi.  

Vidare har kommun gjort följande ställningstagande: ”Staden ska förtätas med bostäder. Ytterligare 
förtätning i befintliga bostadsområden ska eftersträvas” i den fördjupade översiktsplanen för staden. 
Denna detaljplan bidrar till att uppfylla målsättningen. 
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Detaljplanen bidrar till naturnära bostadsutveckling samt till att bibehålla grönstrukturer i området 
som binder ihop staden i sin helhet. Inte bara för människor utan även för flora och fauna som är en 
viktig aspekt i det natursköna område som Skogslyckan är. Detaljplanen är även i linje med 
kommunens ställningstagande om att planeringen skall verka för ökat hållbart resande med 
kollektivtrafik (se avsnitt ”Tänk på hur du reser”).  

Detaljplaner 
För planområdet gäller idag detaljplanen 1485-P91/12 som kommer att ersättas med ny detaljplan 
för området om detta planförslag antas. Befintlig detaljplan reglerar majoriteten av området som 
kvartersmark för bostäder om tre våningar som kompletteras av bestämmelser för gång och cykel 
samt lokalgata för att hantera trafiken internt i området. 

 

Figur 4. Nu gällande detaljplan för del av Fisketången 1. 

Antaget planbesked av kommunstyrelsen medger att området skall prövas för förtätning av två 
våningar. Detta genom ändring av detaljplanen, men det kan vid efterföljande undersökning i 
detaljplanearbetet inte genomföras då planbeskedets målbild inte inryms inom syftet för befintlig 
detaljplan. Således prövas planen som en ny detaljplan och inte som en ändring. 



13 
 

Övrigt beslutsunderlag 
Den nya detaljplanen bedöms följa kommuns dagvattenstrategi, de nyligen antagna 
parkeringsnormerna, samhällbyggnadsstrategin, va-strategin kulturmiljöplanen samt avfallsplanen 
för Uddevalla kommun.  

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Pågående markanvändning  
Förutsättning 
Området består till största del av kvartersmark med tillhörande byggnader för boende i området. 
Kvartersmarken utgörs i huvudsak av innergården samt större gräsytor som används av de boende i 
området. Vidare ingåe mark för parkering, gata samt gång och cykelväg som används frekvent i 
området. 

 

Figur 5. Ortofoto som redovisar planområdet och befintlig markanvändning. 

Planförslaget kommer inte medföra förändrade markanvändningar i området till följd av själva 
huskropparna. Bebyggelsen kommer att byggas på i höjdled, vilket i sig har konsekvenser för 
byggnadsvolymerna men inte för själva markanvändningen. Däremot medför utökningen av 
bebyggelse och lägenheter krav på parkering som behöver lösas inom fastigheten. Detta föreslås på 
den västra sidan om kvarteret Fisketången, vilket innebär förändring av marknivåerna men fortsatt 
samma användning sätt till plankartan (kvartersmark). 
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Naturmiljö 
Natur 
Förutsättning 
Det finns inga kända naturvärden i området som är särskilt skyddsvärda. Miljön Skogslyckan präglas 
dock av flera gröna inslag i miljön som bör bevaras och tas tillvara på. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte förändra markanvändningen och därmed heller inte påverka naturmiljön i 
form av gräsyta, buskage eller träd som huserar flora och fauna. Dessa ingår i kvartersmarken och 
regleras inte vidare då det inte finns rimligt skäl att reglera marken i detaljplanen. 

Rekreation 
Förutsättning 
I närheten till planområdet finns rekreationsmöjligheter i forma av gröna skogspartier som binder 
samman gröninfrastrukturen i Skogslyckan. Vidare finns Sanders dalar i nordvästlig riktning som 
utgör det största rekreationsområdet i närheten. Tillgången till dessa kommer fortsatt vara beständig 
och inte förändras.  

 

Figur 6. Rekreationsmöjligheter i olika skalor genom öppna ytor och grönytor i närområdet. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte nedföra några negativa konsekvenser för rekreationen i området. 

Parker  
Förutsättning 
Inom planområdet finns inga parker, inte heller finns några stadsparker i närområdet. Dock finns 
tillgång till torget på Skogslyckan som ett grönskande torg samt möjligheter att med gång och cykel 
ta sig till Sanders dalar för parkliknande upplevelser i ett mer naturligt format. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte medföra nya eller förändrade förhållanden på parkmiljöer. Fortsatt 
tillgång i samma utsträckning kommer att finnas genom det nya planförslaget. 

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Förutsättning 
Väster om Kurverödsleden finns fornlämningen L1967:8345 samt österut längs med 
Västanvindsvägen finns fornlämningen L1967:7908 som också är en boplatslämning likt den 
föregående. Dessa är de närmst belägna fornlämningar i området som vi känner till.   
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Figur 7. Arkeologiska skyddsområden i detaljplanens närområde. 

Fornlämningarna bedöms inte påverkas av planförslaget då den nya detaljplanen enbart kommer att 
tillåta byggrätter på samma område som befintliga byggnadskroppar. Vidare är risken mycket låg att 
några fornlämningar skulle finnas inom planområdet då det sedan tidigare är undersökt och 
exploaterat på 1950-60talet. 

Kulturmiljövård 
Förutsättning 
Planområdet ligger inom Uddevalla kommuns kulturmiljövårdprogram och pekas ut som värdefullt. 
Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd som helhet har en övergripande gestaltning vad gäller husens 
lokalisering och placering i terrängen, som i princip är tillkommen vid en och samma tid, dvs åren 
kring slutet av 1950-talet då hela dalgången planlades. Flerfamiljshusen utgör majoriteten av 
bebyggelsen. Arkitektoniskt och utseendemässigt kan de delas in i några få grupper. Skogslyckan-
Unneröd kom som helhet att rymma exempel på flera olika planeringsprinciper; 
grannskapsplanering, kringgärdade gårdar samt skiv- och punkthus i förhållande till landskapet och 
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den närvarande naturen i och med terräng och växtlighet som inkorporeras i miljöerna. Karaktären 
hos dessa grupper i stadsdelen bygger en värdefull struktur och karaktär för området. Det finns en 
genomgående tanke som går ut på att de lägre bostadshusen, dvs trevåningshusen, ligger i 
dalgångens mitt, huvudsakligen på ömse sidor om genomfartsstråket Västanvindsvägen. De högre 
husen ligger längre ut mot höjdpartierna i norr och söder. Skogslyckan-Unneröd är i hela sin 
uppbyggnad präglad av dessa planeringsideal. Få genomgripande förändringar har skett, och 
stadsdelen med sina olika delar och kvarter kan fortfarande på ett tydligt sätt berätta om denna tids 
samhällsbyggnadsideal. 

Denna stadsdel omfattar en större grupp röda tegelhus i de centrala delarna, samt det nu aktuella 
kvarteret Fisketången 1. Det finns skillnader på detaljnivå, men gemensamt är den tydliga karaktär 
som de röda tegelfasaderna ger, samt att alla hus är i tre våningar. Kvarteret utgörs av sex 
huskroppar. Fyra omgärdar en större innergård med lekplats, grönytor samt berg i dagen. De två 
övriga husen är sammanbyggda med viss förskjutning, och placerade något söderut, men är trots det 
med som en del i gårdsbilden och skapar därmed en förlängning av innergården och är ett uttryck av 
grannskapsplaneringen och funktionalismen som var dominerande tankesätt för planering under 
utvecklingen av Skogslyckan och kvarteret Fisketången 1. Husen placerades i bästa läge med tanke på 
terräng och ljusförhållanden för att skapa goda boende och gårdsmiljöer för sammanhang och 
avskildhet från exempelvis trafik och dess buller. 

Specifika värdefulla element för kvarteret Fisketången 1 är flera. I den större skalan handlar det om 
kvartersplaneringen med den kringbyggda gården som är anpassad till topografin med delar av husen 
i suterräng. Tillsammans med husen i grannkvarteret Smögen, speglar kvarteret Fisketången 1 den 
tidstypiska kringbyggda gården där husen omgärdar en större ljus och luftig innergård med lekplats, 
grönytor och berg i dagen. Vidare utgör sadeltaken en viktig del av folkhemmet och arkitekturen för 
platsen. Fasadmässigt är de röda tegelfasaderna med dess detaljer viktiga för kvarteret, men även 
som element på stadsdelsnivå. Det röda teglet har också gett kvarteret sitt namn: ”Röda gården”, 
och är därför värdefullt på fler sätt än att vara det ursprungliga materialet. Slutligen är de 
karaktäristiska ”länkbyggnaderna” som förenar tegelbyggnaderna i gårdshörnen, med sin liggande 
träpanel och fönsterband en värdekärna. 

Husen har inte genomgått några större förändringar exteriört. Den största ändringen är att de 
ursprungliga ganska små balkongerna på 1990-talet ersattes av de nuvarande betydligt större 
balkongerna. De enskilda byggnaderna är någorlunda välbevarade på ett övergripande plan vad 
gäller typer, storlek, former och gestaltning. Däremot har de på detaljnivå i ett antal fall genomgått 
förändringar i form av förändrade fasadmaterial, inbyggda balkonger, kulörbyten etc. Trots detta är 
den grundläggande karaktären hos bebyggelsen som helhet fortsatt bibehållen. 

Planförslag och konsekvenser 
I och med att påbyggnaden blir det en förändring av den sammanlagda byggnadsvolymen för 
kvarteret. Principerna om att bygga trevånings lamellhus längs med dalgångens mitt förändras och 
således även den aspekten av stadsbyggnaden i stadsdelen. Kommunen tagit ett helhetsgrepp över 
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området där ytterligare detaljplaner prövas att tillåta påbyggnad som förändrar trevåningskaraktären 
i området men gör det som ett genomgående inslag i stadsdelen. 

Kvarterets egen karaktär kommer att förändras, på ett för kulturvärden negativt sätt i förhållande till 
dess historia i antikvarisk bemärkelse. Grannskapsidealet och planeringsprinciperna kommer att 
bevara kvarterets karaktär även om volymerna förändras eftersom byggrätten begränsas till 
befintliga utbredning, dock inte i höjdled. Kommunens bedömning är att detaljplanen kan tillåta 
påbyggnad då fokus fortfarande kommer vara på grannskapet och folkhemmet samt bostaden som 
hjärta dock men hänvisning till en varsam påbyggnation med hänsyn till dess historia. 

Det finns elva trappuppgångar som vetter mot gården. Om alla dessa förses med utanpåliggande 
hisstillbyggnader och om dessa i sin tur inte gestaltas med omsorg, varsamhet och anpassning finns 
risk att gårdsmiljön som helhet påverkas negativt.   

Landskapsbild 
Förutsättning 
Området är planerad enligt de funktionalistiska idealen med ljus och luftighet, således präglas 
området av relativt stora innergårdar omgiven av en naturskön miljö. Detta kompletteras med en 
tydlig trafikinfrastruktur med huvudgator, matargator och lokalgator som omgärdar stadsdelen och 
kvarteret Fisketången 1. Biltrafiken har fått en stor betydelse för området som lett till att flera ytor 
idag präglas av parkeringslösningar, men som separeras med naturupplevelser och bebyggelse där 
innergårdarna fungerar som fristäder gentemot trafiklösningarna. Området består av gröna partier 
med bergsinslag som är karakteristiska för sin tids stadsideal. Notera att stora delar av planområdet 
centralt och västerut består av fyllnadsmassa vilket landskapsbilden speglar för detta område.  

Figur 8. Foto från platsen som illustrerar landskapsbilden. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bibehåller i stort markanvändningen i området och skyddar befintliga ytor genom 
prickmark från bebyggelse. Parkeringsyta planeras för områdets västra del som är en slänt (se högra 
bilden figur 8) och kommer innebära liknande ingrepp i miljön som skett för grannfastigheten (se 
figur 9). På så sätt kan principen om att avskärma parkeringslösningar från innergården följas. 
Landskapsbilden bedöms påverkas sätt från Kurverödsleden och cykelbanan i väst till följd av 
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parkeringsbehovet även om det är större än värdet av grönskan i den befintliga backen i området där 
grönskan i princip växer fritt. 

Bebyggelse   
Gestaltning & utformning 
Förutsättning 
Bebyggelsen i kvarteret är flerfamiljshus uppförda i rött tegel med träpanelsinslag som bildar en 
tydlig innergård med fokus på möten och grannskapet. Samtliga hus är idag trevåningshus med inslag 
av suterräng för de västligaste huskropparna till följd av marknivåerna i området, vilket kan uppfattas 
som att de är fyra våningar beroende på vilket håll de beaktas.  

Det finns en tydlig planering där byggnaderna vänder sig inåt med entréer mot gården för att skapa 
samhörighet och möten. Gården är även rymlig och planerad för stora ljusinsläpp som en oas för de 
boende. Funktionen är att innergården ska hålla liv och rörelse, vilket är en central del av kvarteret 
som byggnaderna har planerats kring och bör beaktas i detaljplanen. 

Buller är en annan aspekt som på sikt kommer att påverka kraven på bebyggelsen till följd av de 
förväntade ökade trafikflödena och måste uppfylla riktkrav för bullervärden. 

Figur 9. Exempel på grannfastighetens parkeringslösning som kan användas för Fiskteången 1. 
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Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget görs utrymme för påbyggnad för kvarteret. Detta görs med hänsyn till bullervärden 
som ställer krav på utformning av lägenheterna i enlighet med förordningen 2015:216 § 4, vilket 
innebär att lägenheterna ska vara genomgående och ha två rum mot innergården. 

Figur 10. Foton som beskriver typiska arkitekturinslag för Fisketången 1. 

Figur 11. Volymstudie överblick. Rött illustrerar påbyggnad och vita hus befintliga byggnader. 
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I den bebyggelseantikvariska utredning fastställs att påbyggnad ur detta perspektiv medför negativa 
konsekvenser, men att de kan minskas med särskild hänsyn till befintlig arkitektur, 
planeringsprinciper och utformning i gestaltningen. Detta tas fasta på i detaljplanen genom att 
reglera byggrättens utformning med prickmark för att säkra gårdsytan och planeringsprincipen för 
området. Takutformning regleras med hjälp av byggnadshöjd, nockhöjd och takvinkel. De 
kulturhistoriskt värdefulla röda tegelfasaderna föreslås bibehållas genom planbestämmelse och 
reglering av balkonger. Vidare gäller det generella varsamhetskravet enligt PBL. Nedan finns en del 
rekommendationer som bör tas hänsyn till vid lovprövning och bedömning mot varsamhetskravet. 

Även utan påbyggnad är det sannolikt att kvarteret Fisketången kommer att genomgå exteriöra 
förändringar. I båda fallen kan icke varsamt genomförda förändringar medföra negativ påverkan på 
kulturmiljön. Det är följaktligen viktigt att kommande förändringar, vilka de än är, genomförs på ett 
varsamt sätt och rekommenderas att noga beaktas vid bygglovskedet. 
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Figur 12. Illustration som visar hur stor volym en påbyggnad om två våningar skulle innebära för området och bebyggelsen. 
Denna bild ska inte ses som förslaget till påbyggnad. Det är en illustration av den största möjliga volym av påbyggnad som 
är möjlig baserad på detaljplaneförslaget. 
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Rekommendationer för byggnation 
Nedan följer några rekommendationer gällande byggnation och utformning som inte kan regleras i 
detaljplan: 

• En påbyggnad bör gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som estetiskt 
samspelar med husens och hela områdets grundläggande egenskaper vad gäller material, 
visuellt utseende och tidskaraktär. 

• En påbyggnad bör gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som estetiskt 
samspelar med husens och hela områdets grundläggande egenskaper vad gäller material, 
visuellt utseende och tidskaraktär. 

• En påbyggnad kan med fördel i rimlig omfattning ha avvikande fasadmaterial, kulörnyanser 
och detaljlösningar, för att markera skillnaden mellan nytt och gammalt. 

• En påbyggnad behöver inte, men kan fånga upp den röda tegelkulören, men i så fall inte till 
övervägande del. Förutom tegelrött bör milda ljusa kulörer användas. För området är helt 
avvikande kulörskalor är inte lämpligt. 

• Vid påbyggnad bör stor hänsyn tas till det samlade slutliga uttrycket vad gäller höjdeffekt, 
skuggning av gården mm. 

• Tillbyggnader för hiss, entré mm, bör underordna sig den befintliga bebyggelsens form, 
karaktär och materialval, och gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som 
estetiskt samspelar med husens grundläggande egenskaper vad gäller material, visuellt 
utseende och tidskaraktär. 

• Gemensamt för bebyggelsen är de tidstypiska enkla fasaderna, utan några direkta dekorativa 
utsmyckningar. Detta uttryck bör bibehållas även efter en tillbyggnad. 

Exploateringsgrad 
Förutsättning 
Idag motsvarar byggnadsarean (BYA) 3128m2 i området med en bruttoarea (BTA) om 9384m2. 
Exploateringstalet idag ligger på 0,47 (BTA/planområdets yta), vilket är ett annat sätt att säga att det 
är relativt låg exploateringsgrad i förhållande till centrumexploatering. Det är dock normalt för detta 
tidstypiska område som ofta har exploateringstal i liknande storlek. Vidare har området enbart en 
bebyggd yta om 16% i förhållande till fastigheten. Slutligen kan vi se att det finns 1,79 m2 gårdsmark 
per 1 m2 bostadsyta, vilket bidrar till områdets kvalitet med dessa stora grönska och gårdsmiljöer.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte att förändra BYA och därmed kommer bebyggelsen fortsatt att ta i 
anspråk 16% av markytan inom planområdet. Däremot kommer BTA att växa till 15640m2 enligt 
maximalt tillåten byggrätt i detta förslag. Detta innebär att området får ett exploateringstal om 0,78 i 
jämförelse med 0,47. Vilket är en ökning med 60%. Detta innebär att andel öppen yta i förhållande 
till gårdsmark går från 1,79m2 till 1,08m2.  

Med andra ord innebär det att andel utomhusmark minskar per person som bor i de befintliga 
bostäderna och att fler kommer bo inom området (ca 80 lägenheter extra) som ska dela på samma 
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gårdsyta. Området bedöms fortsatt upplevas som ljus och öppet med tanke på de rymliga 
dimensionerna och måtten mellan huskropparna. 

Solljusförhållanden 
Förutsättning  
Området består idag av tre till fyra vånings flerfamiljshus med stora öppna ytor mellan dem som 
bidrar till en känsla av luft och rymlighet. Detta område är planerat enligt sitt tidsideals viktigaste 
aspekter: ljus. Detta är kvalitéer som bör tas hänsyn till vid påbyggnad av området. 

Konsekvenser 
Detaljplaneförslaget medger fem våningar eller också två våningars tillbyggnad. Detta har 
konsekvenser på hur byggnaderna kommer att skugga området och solljusinsläpp. Nedan finns 
illustrationer som iscensätter och analyserar dagens och kommande ljusförhållanden. Gården 
kommer att skuggas mer, men den kommer aldrig att vara helt skuggad och inte heller skuggad så till 
den grad att det knappt finns någon yta med solljus kvar under dagen. Skuggorna kommer inte heller 
att markant påverka omkringliggande byggnader eller tex balkonger under dagarna. Morgon och 
kväll kan dock komma att påverkas till följd av hur solen rör sig. Utifrån sol- och skuggstudien 
bedömer kommunen ljusförhållandena som fortsatta gynnsamma vid påbyggnation. 
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Figur 13. Sol- och skuggstudie (morgon 09:00, lunch 12:00, kväll 19:00). Befintliga förhållanden (tre våningar) till vänster 
och planerade förhållanden till höger i rött (fem våningar). 

Befintliga förhållanden Förslag 
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Offentlig service 
Förutsättning 
I Skogslyckan finns såväl förskola, grundskola och två äldreboenden. Offentlig service finns 
huvudsakligen inne i centrala Uddevalla, men med komplement i Skogslyckan för att omhänderta det 
lokala behovet. 

 

Figur 14. Offentlig service i Skogslyckan och närområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ett tillskott av ca 120 stycken personer. Denna kalkyl är baserad på fördelning 
av antal boende i förhållande till bruttoarea i befintliga byggnader inom planområdet idag. Av 120 
person antas 28 stycken vara barn mellan 0-19 år baserat på kommunens befolkningsprognoser 
2021. Detta bidrar till ett ökat behov av skolplatser. Befintliga verksamheter i närheten beräknas 
kunna ta emot dessa. Dels byggs ny Ramnerödsskolan som ska kunna ta emot dessa barn, men det 
finns även skolverksamheter i Skogslyckan. 

Kommersiell service 
Förutsättning 
Skogslyckan har ett handelscentrum och torg som samlar lokalt boende i området. Där finns idag ett 
Coop, spelbutik, klädbutik, frisör samt pizzeria. I övrigt hänvisas boende i området till Torp och 
Uddevalla centrum för kommersiell service. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planen medför ett större kundunderlag för kommersiell service vid Skogslyckans centrum. 

Avfall 
Förutsättning 
Avfall samlas på fastigheten i miljöhuset och hämtas av Uddevalla energi. Vidare finns det större 
återvinningsstationer vid Ramnerödskolan ca 1km österut samt ca 800m västerut vid Kurveröd. 

Planförslag och konsekvenser 
Med ökade byggrätter ökar sophanteringen. I detaljplanen ges det större möjlighet att bygga ut 
miljöhuset för att hantera nytt behov av sopor till följd av de ökade byggrätterna. Delar av 
prickmarken tas således bort för att möjliggöra detta. Vid schakt vid släntfot i eller kring befintlig GC-
väg i områdets sydvästra del ska stabiliteten kontrolleras innan schakt påbörjas för att säkerställa att 
inte för låg säkerhetsfaktor erhålles. 

Geoteknik   
Markförhållanden 
Förutsättning 
Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande för hela slänten. Även 
vid ansättande av dimensionerande portryck och en karakteristisk last på 40 kPa är stabiliteten 
tillfredsställande.  

Planförslag och konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga något hinder ur stabilitetssynpunkt för den planerade påbyggnationen av 
befintliga hus och stabiliteten inom planområdet som bedöms i sin helhet vara tillfredsställande 
enligt geotekniska undersökningar. 

Bergteknik 
Block, berg mm. 
Förutsättning 
Det finns inga indikationer på att farliga block eller berg som behöver hanteras till följd av 
detaljplanen. Dessa har hanterats vid exploatering av området 1950-talet samt vid antagande av 
ändring av detaljplanen 1991. 

Planförslag och konsekvenser 
Planen har inga konsekvenser på berg och block. 

Hydrologiska förhållanden 
Dagvatten 
Förutsättning 
I genomsnitt faller marken (-2,6%) västerut i området. Detta sker dock genom platåer vilket medför 
att sluttningen knappt märks av eftersom den bryts upp i tre platåer. Först byggnadskropparna 
inklusive innergården, därefter en större öppen gräsyta som sluttar ned till gång och cykelvägen som 
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är den tredje platån. Detta beror på markutjämningar som gjordes i samband med exploateringen på 
50-talet med fyllnadsmassor. Marknivåerna skiljer sig mellan 33 - 41 meter över havet där stora delar 
av området är platt.  
 

 
Figur 15. Höjdmodell lantmäteriets laserdata via Scalgo live. 
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Information om marken i området är hämtat från SGUs (Sveriges Geologiska Undersökning) öppna 
kartdatabas. Jordarterna inom området består nästan uteslutande av berg med tunt ytlager av 
morän samt vissa lermarkspartier.  

Området har enligt SGUs kartvisare medelhög genomsläpplighet. Hur genomsläppligheten specifikt 
är i vissa delar av planområdet har inte undersökts närmare i utredningen. Informationen om 
genomsläpplighet visar en förenklad bild över markens genomsläpplighet. 
 

 Figur 16. Jordartskarta SGU 

https://uddevalla-my.sharepoint.com/personal/joel_tholix_uddevalla_se/Documents/Fig%204.%20Jordartskarta.jpg
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Dagvattnet ansamlas på fastigheten inom planområdet som leds vidare västerut och rinner ned in i 
bergstunneln (Bulidsbäcken) invid Kurverödsleden. Bulidsbäcken mynnar vid företaget Contiga ut till 
Kasebukten, som är del av Bäveån och Byfjorden. Bulidsbäcken har flera km2 upptagningsområde i 
nordlig och nordöstlig riktning som mynnar vid beskriven mynningspunkt i Kasebukten. 

Dagvattnet samlas på öppna gräsytor som delvis infiltrerar vattnet. I övrigt passerar dagvattnet 
öppna diken och svackor som fördröjer och filtrerar vattnet. I huvudsak rinner vattnet vidare och ned 
i brunnar in i det kommunala ledningsnätet som rinner vidare ned mot Kasebukten. Det finns inga 

Figur 18. Genomsläpplighet från SGUs kartvisare 

Figur 17. Avrinning västerut som samlas i bergstunnel längs med Kurverödsleden, scalgo live. 
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krav från myndighetsavdelningen på Uddevalla kommun som indikerar att dagvatten måste renas 
mer än det görs idag, därmed föreslås heller inga nya fördröjningsåtgärder. 
 
Dagvattenledningarna i bergtunneln som hanterar dagvatten från Skogslyckan är 600mm i diameter 
och övergår i 800mm-ledning. Enligt ledningsägarna (Västvatten) är kapaciteten tillräcklig för 
området och klarar av den lilla ökning som planförslaget kommer att medföra. 
 
Recipient från planområdet är Kasebukten, del av Byfjorden, som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomster. Enligt Länsstyrelsens informationssystem VISS påverkas Byfjorden av 
övergödning som inte kan lösas innan målsättningen 2021 eftersom 60% av näringsämnen tillförs 
genom utsjön enligt deras information. Byfjorden uppnår inte heller god kemisk ytvattenstatus. 
Halterna för PDBE samt kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet för fisk och samtliga 
vattenförekomster. Länsstyrelsen bedömer det vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer 
som eftersträvas. Problemet beror främst på långväga luftburna föroreningar. 
Förutsättningar för dagvattnet bedöms inte förändras till följd av den nya detaljplanen och bedöms 
därför inte motverka att uppnå miljökvalitetsnormerna för Byfjorden. Ny detaljplan för området 
bedöms således inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 
 

Planförslag och konsekvenser 
Ny detaljplan ger utrymme för ny parkering i västligt läge inom planområdet som medför högre andel 
hårdgjord yta. I samband med exploatering av parkering planerar kommunen in utrymme för 
anläggning av damm som fungerar som fördröjnings- samt reningsyta innan dagvatten leds vidare till 
kommunalt dagvattenledningsnät. Med föreslagna åtgärder antas detaljplanen inte förändra 
påverkan på belastning av dagvattenledningar och påverkan på nedströms recipienter. 

Översvämning 
Förutsättning 
Områdets enda risk för översvämning är i samband med skyfall. Idag är bedömningen att området 
kan klara av ett 100års regn utan större problem. Vattnet rinner till följd av väst västliga sluttningen 
vidare ner mot Kurverödsleden och diken därtill för att sedan rinna vidare ned i kommunens 
dagvattenledningar som skickar det vidare till Kasebukten. 
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Figur 19. Skyfall, avrinningsvägar och ansamlingsområden. 

Planförslag och konsekvenser 
Detaljplanen förväntas inte ha någon avsevärd effekt på områdets förmåga att hantera dagvatten 
eftersom kapaciteten är hög. Andel hårdgjord yta förändras något och därmed påverkas inte heller 
motståndighetskraften vid ett skyfall nämnvärt. Yta för damm planeras längs med avrinningsleder 
enligt simulering. 

Sociala perspektiv  
Barnperspektiv 
Förutsättning 
Idag består området av stora öppna ytor samt varierande lekplatser på innergården för barn i form 
av gungor, träd och bollplan. Dessa är viktiga ur ett lek- och mötesperspektiv för barn. Vidare 
fungerar den stora gräsmattan som en möjlig plats för barn att skapa vilken form av lek som helst 
genom att utnyttja sin kreativitet. 
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Området har vidare en tydlig innergård som skapar ett tryggt rum skyddad från trafik i området, 
vilket är en stor kvalitet som tillkommit genom den funktionalistiska och grannskapsplaneringen från 
1950-60talet. Detta bidrar till goda miljöer för lek och möten samt skuggade partier som bidrar med 
svalare platser vid behov. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan sätt ur ett barnperspektiv. Friytorna bibehålls i sin 
ordinarie utformning och regleras inte mer än vad befintlig detaljplan gör idag. Detta ger fortsatt 
möjlighet att utveckla kvartersmarken för detta ändamål. Inte heller kommer planen medföra andra 
barriärer inom eller till och från området annat än ökad trafik längs med bilvägarna som inte bör 
korsas normalt. Det finns gångbanor till och från området i alla led, där barnen bedöms ha säkra 
vägar att använda. Andel friyta per barn kommer till följd av förtätningen att minska i området, men 
bedömningen är att det finns så pass mycket mark att tillgå att det inte kommer ha några väsentliga 
effekter på hur barn kan leka och umgås i området då det kommer finnas 1,08m2 per m2 bostadsyta 
om byggrätten används maximalt. 

Figur 20. Bilder över några sociala utemiljöer inom planområdet för att visa på dess karaktär. 
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Jämställdhet  
Förutsättning 
Byggnaderna är idag tre våningar utan hissar, men i övrigt med god tillgänglighet med extra entréer i 
anslutning till asfalterade gångar samt med entréer mot parkeringsplatserna i vissa fall. Till följd av 
de tre våningarna som finns idag kan det vara svårt för personer med funktionsvariation att bosätta 
sig på annan våning än den första. 

Planförslag och konsekvenser  
Den nya detaljplanen medger påbyggnad och innebär att det finns möjlighet att bygga totalt fem 
våningar höga hus. Det medför krav på hissar som kan bidra till jämställdheten i området då hela 
byggnadens tillgänglighet ökar. 

Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Förutsättning 
I närheten har man i samband med utveckling av Fisketången 3 funnit förorenad mark till följd av en 
gammal oljeavskiljare som fanns på området. Den är borttagen och marken har sanerats kring dess 
tidigare läge. Marken bedöms därmed som sanerad i förhållande till föroreningskällan.  

Planförslag och konsekvenser 
Inga förändringar och konsekvenser till följd av planförslaget. 

Radon 
Förutsättning 
Radonmätningar i området visar att nivåerna är av god nivå och inte är problematiska. Cirka hälften 
av planområdet har låg- eller normalrisknivåer. Det finns dock en större yta som inte har någon 
bedömning som sammanhänger med fyllnadsmassorna som framgår i föregående bild. 
Planområdena för Fisketången 2 och 3 har under senare år exploaterats där man studerat 
radonhalterna och det finns hittills inga indikationer på att massorna skulle medföra farliga mängder 
radon. 

Planförslag och konsekvenser 
Byggnader ska i framtiden uppföras på ett radonsäkert sätt. Påbyggnad bedöms inte påverkas av 
markradon 

Buller 
Förutsättning 
För beräknat nuläge understiger samtliga fasader inom detaljplan ekvivalenta nivåer om 60 dBA 
(riktvärde som ej bör överstigas). Den högsta beräknade ekvivalenta fasadnivån finns på norra sidan 
av B2 (byggnad 2) och är 60 dBA. De maximala nivåerna för nuläget är över 70 dBA på samtliga 
byggnader förutom B1 (se figur nedan).  



35 
 

För nollalternativet som antar en generell trafikökning till år 2040 medför att riktvärdena överskrids 
för ekvivalentnivån (60 dBA) på norra fasaden av B2 (Nordanvindsvägen 9), byggnadsreferenser 
framgår av figur nedan. Överskridandet är minimalt där det högsta beräknade ekvivalentnivåerna är 
61 dBA.  

Planförslag och konsekvenser 
För planförslaget medför trafikökningen överskridanden av riktvärdet för ekvivalentnivån (60 dBA) på 
norra fasaden av B2. Överskridandet är litet och de högsta beräknade ekvivalentnivåerna är 61 dBA, 
även våning 4 och 5 som ges möjlighet att bygga i detaljplanen har överskridna värden. Placering av 
uteplats behöver fortsatt vara på innegården för att klara riktvärdena för lugn sida (50 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Vidare visar bullerutredningen på att balkonger inte är lämpliga mot Västanvindsvägen och 
bör lokaliseras mot innergården.   

Vid studie av maximala nivåer framgår att byggnaderna B2, B3, B4 och B5´s fasader som ligger mot 
Västanvindsvägen och Nordanvindsvägen och överskrider riktvärdet för uteplats på 70 dBA maximal 
ljudnivå på utsida mot vägarna. Riktvärdena överskrids inte om detta utformas på innergården. 

Figur 21. Orienteringskarta för bullerreferenser till planområdet. Röds byggnad inom planområde. Svarta 
grannfastigheter. 
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Om lägenheterna mot Västanvindsvägen är genomgående och har hälften av bostadsrummen mot 
innergårdssidan så accepteras avsteg från riktvärdet på 60 dBA enligt förordningen 2015:216 § 4. 
Därför regleras detaljplanen på sådant sätt så att minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska 
vara vända mot en tyst sida (innergården) där 55 dBA Leq inte överskrids vid fasaden. 

Gator och Trafik 
Biltrafik 
Förutsättning 
Området ligger strategiskt sätt till gatuinfrastrukturen. Centralt genom Skogslyckan löper 
Västanvindsvägen som fungerar som matargata till samtliga lokalgator, däribland Nordanvindsvägen 
som går till planområdet. Enligt kapacitetsanalyser för befintliga förhållanden enligt 
trafikutredningen tillhörande denna detaljplan uppnår vägarna önskvärda servicenivåer i dagsläget 
och är inte nära att bryta dem. Samtliga vägar klarar alltså av dagens trafikbelastning utan problem. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför 80 lägenheter med tillhörande trafikalstring motsvarande 136 ÅDT enligt 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Kapacitetsresultatet påverkas försumbart av utvecklingen av 
Fisketången 1. Exploateringen bedöms inte leda till en överbelastning av trafikapparaten i enlighet 
med Afrys trafikutredning 15.12.2021. Varken i samband med exploatering inom ett par år eller på 
lång sikt (2040) där trafiken generellt förväntas öka. Servicenivåer, framkomlighet och kapacitet av 
vägarna förväntas vara fortsatt goda efter exploatering. 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
Gång och cykeltrafik till och från området är mycket bra med möjlighet att korsa Västanvindsvägen 
genom gc-tunnel samt övriga möjligheter att ta sig såväl österut som söderut på gång- och cykelbana 
som kopplar an till det kommunala cykelvägnätet.  
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förväntas inte påverka gång- och cykelvägar mer än att det kan tillföra en del 
trafikanter, en kapacitet de klarar av. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Det finns busshållplats precis i närheten av planområdet. Linjerna 3, 4, 5, 6, 12 och 826 passerar 
området med flera olika möjligheter att åka kollektivt. Närmsta hållplats räknas även som 
högtrafikerad med linje 3, 5 och 12 som passerar Västanvindsvägen som medför god tillgång till 
kollektivtrafiken. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förväntas öka underlaget för kollektivtrafiken och kunna bidra till ett hållbarare 
resande då beläggningsgraden på bussarna kan öka med fler invånare i området och även då det kan 
leda till flera avgångar på sikt. 

Parkering 
Förutsättningar 
Idag finns inte tillräckligt med utrymme för att täcka parkeringsbehoven inom kvartersmarken i 
detaljplanen för Fisketången 1, däremot ingår parkeringsytor precis söder om området i fastigheten 
för Fisketången 1 som även utgör parkering för den södra byggnadskroppen inom planområdet som 
delar parkering med Fisketången 2. 

Uddevalla kommun har antagit ny parkeringsnormer 2021 som påverkar detta område. Den fastslår 
att det bör finnas 10,1 parkeringar per 1000 m2 bruttoarea byggnad för bostäder. Detta är en 
sänkning från tidigare vilket medför att befintliga parkeringsplatser kan svälja en del av kravet på de 
nya parkeringarna som bör tillkomma. Kravet på befintliga bostäder blir i och med detta 93 
parkeringsplatser. I dagsläget finns 111 parkeringsplatser till fastigheten. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en ökad byggrätt som tillåter tillbyggnad om ytterligare 6256m2 bruttoarea. I 
relation till p-normen innebär det att 63 nya parkeringsplatser behöver ges utrymme för, men 
eftersom det finns 111 parkeringsplatser och behovet enligt den nya p-normen som Uddevalla 
kommun beslutade 2021 ska det genom detaljplanen göras utrymme för totalt 155st 

Figur 23. kollektivtrafikkarta. 
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parkeringsplatser. Således krävs att det finns utrymme för ca 44 stycken nya parkeringsplatser som 
inte finns idag.  

Parkeringarna planeras att ges utrymme för att anläggas i västligt läge om kvarteret mellan 
cykelbanan och bebyggelsen i slänten till gården, likt lösningen som gjort för grannfastigheten 
Fisketången 2 och 3. Tanken är att befintlig gata ned till parkeringar för Fisketången 3 kan samordnas 
och användas som angöring till nya parkeringar för Fisketången 1 för att på ett hållbart sätt använda 
marken i området och minimera kostnad för angöring till platsen. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättning & konsekvenser 
Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är utbyggda i området och ingår i det kommunala 
verksamhetsområdet som hanteras av Västvatten. Befintliga anläggningar bedöms av Västvatten 
vara tillräckliga för planförslaget som inte bör medföra några extra investeringskostnader. 

El 
Förutsättning & konsekvenser 
Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet. Uddevalla energi sköter infrastrukturen 
avseende el i området och bedömer att extra teknisk anläggning inom planområdet ej behövs. 

Uppvärmning 
Förutsättning 
I området finns fjärrvärme samt passerande viktiga fjärrvärmeledningar som skyddas av gatan. 

Planförslag och konsekvenser 
Planen bedöms inte påverka fjärrvärmeledningar och påverkar inte negativt att kunna uppnå 
användningen av fjärrvärme som är ett av kommunens mål för att skapa ett mer hållbart 
samhällsbyggande. 

 

Genomförandebeskrivning 
 

Organisation och Administration  
 
Handläggning  
Handläggningen av planförslaget sker på samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla kommun.  
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 
fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 
detaljplanen beslutats av kommunen. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad 
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rätt att efter ansökan om bygglov om det är i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens 
slut garanteras inte längre fastighetsägarens byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens 
slut ändra eller upphäva planen.  

Fastighetsrättsliga frågor  
Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra förändringar av fastighetsindelning eller 
bildande av nya fastigheter. Nödvändiga rättigheter finns redan på plats och byggandet anses ur ett 
genomförandeperspektiv möjlig att göras så fort ett bygglov godkänts.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet. Inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägaren för anläggande och underhåll av mark och byggnader. 
 
Kvartersmark 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för genomförande, drift och skötsel av anläggningar inom 
kvartersmark.  
 
Gata, GC-väg 
Gata och gång- och cykelväg är utbyggd i området och driftas av Uddevalla kommun. 
 
Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter  
I planområdet finns inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal upprättas i granskningsfasen mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka 
åtaganden som förläggs på exploatören för att säkerställa genomförande av detaljplanen. 
Iordningställande av parkering i samband med utbyggnation är en sådan reglering hanteras genom 
avtal till följd av kommunala krav på parkeringslösning i samband med utbyggnation för att inte 
påverka annan infrastruktur negativt. 

Tekniska frågor  
Geoteknik  
Marken har analyserats utifrån planens syfte och studerats på kunskapsdjup i enlighet med 
nationella riktlinjer. Marken anses som lämplig ur ett geotekniskt perspektiv. Geoteknik skall uppfylla 
krav från SGI vid utförande av schaktning.  

Ekonomiska frågor  
Exploatör  
Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen samt de 
utredningar som uppkommer under planarbetet. Exploatören svarar även för andra kostnader som 
tillkommer för exploateringens genomförande av detaljplanen på kvartersmark. 
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Fastighetsägare  
Fastighetsägaren svarar för kostnader för uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och 
markanläggningar inom avstyckade fastigheter. Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att 
tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs fastighetsägaren.  

Uddevalla kommun  
Kommunen handlägger detaljplanen och debiterar plansökanden enligt planavtal daterat  
2021-07-06. Kommunen har huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar kostnaderna för 
underhåll av dessa.  

VA-anläggningsavgift  
Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är redan utbyggda i området och ingår i det 
kommunala verksamhetsområdet. Eventuella kompletterande anslutningsavgifter tas ut enligt 
gällande taxa, vilket åläggs fastighetsägaren. 

Fortsatt planarbete  
Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 
samrådskretsen sammanställs synpunkter och tas ställning till för hur de kan omforma planförslaget. 
När handlingarna bearbetats och kommunen anser att det är redo ställs planhandlingarna igen ut för 
granskning där det finns möjlighet att yttra sig igen på detaljplanen. 
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Inledning 

Kvarteret Fisketången 1 ligger i västra delen av stadsdelen Skogslyckan-Unneröd i 

Uddevalla. Den ligger i mötet mellan Nordanvindsvägen, Västanvindsvägen och Kur-

verödsleden. Kvarteret består av fyra plus två sammanlänkade huskroppar, de fyra 

runt en gård och de två strax söder om. 

 

Kvarteret Fisketången 1. Nordanvindsvägen är den vita vägen till höger. Karta Topografiska webb-

kartan. 

 

Preliminär avgränsning av planområdet. Karta/flygfoto Uddevalla kommun. 
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Utredningen är tillkommen mot bakgrund av att Uddevalla kommun lämnat planbe-

sked till ändring av detaljplan för flerbostadshus i Västra Skogslyckan. Planbeskedet 

avser att pröva möjligheten att höja byggrätterna från idag tre till fem våningar för fas-

tigheten Fisketången 1.  

I samband med detta behöver befintlig bebyggelse utredas sett till kulturhistoria och 

antikvarisk kvalitet.  

Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd utgör en av kulturmiljöerna i Uddevalla kulturmiljö-

program från 2002. Stadsdelen pekades ut som kulturhistoriskt intressant redan 1989 i 

utredningen ”Kulturhistorisk inventering av Uddevallas ytterområden” som Uddevalla 

kommun beställde av Bohusläns museum. Området är beskrivet som tidstypiskt med 

stora kvalitéer, men detta behöver preciseras för att i detaljplanearbetet definiera och 

bevara kvalitéerna. 

Denna utredning ska tydliggöra de kulturhistoriska värdena, som underlag för fortsatt 

planarbete. Flera specifika frågeställningar avhandlas, kring värde, värdekärnor, kon-

sekvensanalys, underlag för planbeskrivning och gestaltningsprinciper. 

Kvarteret Fisketången 1 är vad gäller såväl gestaltning som historia en del av hela 

stadsdelens gestaltning och historia, och kan inte förstås utan detta övergripande sam-

manhang. Därför tar utredningen avstamp i vad som gäller för hela Skogslyckan-Un-

neröd, med konkretisering av vad som gäller specifikt för Fisketången 1.  

Utredningen fokuserar på uppgiften att utgöra underlag i planarbetet. Vidare fördjup-

ningar och dokumentationer kring livet i kvarteret och på Skogslyckan har inte gjorts.  

Läsanvisning 

I uppdraget från Uddevalla kommun specificeras vilka delar som ska ingå i utred-

ningen. De återfinns i utredningens avsnitt enligt följande: 

• Exteriör inventering: Återfinns i avsnitt 1. Beskrivning  

• Identifiera områdets historia: Återfinns i avsnitt 2. Historik 

• Identifiera bebyggelsevärden med bedömning av dessas kvalitet. I denna be-

dömning måste ingå aspekten om att husen eventuellt byggs på. Bedöma vilka 

värden/kvalitéer i befintlig arkitektur som bör tas hänsyn till: Återfinns i av-

snitt 3 Analys, avsnitt 4. Motivering och avsnitt 5. Värdekärnor 

• Bedöma hur dessa värden kan påverkas av att byggrätterna utökas genom på-

byggnad: Återfinns i avsnitt 6. Konsekvensanalys 

• Bedömning om befintliga arkitektoniska element är lämpliga att återspegla i 

påbyggnader: Återfinns i avsnitt 7. Rekommendationer 

• Föreslå lämpliga skydds/varsamhetsbestämmelser för det fortsatta planarbe-

tet: Återfinns i avsnitt 8. Underlag för fortsatt planarbete 

Arbetet har utförts i november 2021 av antikvarie/enhetschef Tomas Brandt och anti-

kvarie Anette Larsson vid Bohusläns museum. I referensgrupp för de kulturhistoriska 

värderingarna har också ingått antikvarie Cecilia Wingård och antikvarie Karl-Arne 

Karlsson vid Bohusläns museum. 

 

Uddevalla 24 november 2021. 

jofl02
Markering
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1. Beskrivning 

 

Skogslyckan-Unneröd. Skogslyckan är den västra/vänstra delen, Unneröd den östra/högra delen. 

Kurverödsleden (som nämns i texten) passerar genom kartans nedre vänstra hörn, och Boxhultsvä-

gen i kartans högra kant, och mellan dem genomfartsgatan Västanvindsvägen. Kulturmiljöns av-

gränsning i rött. Från Topografiska Webbkartan. 

Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd 

Skogslyckan och Unneröd är en sammanhängande stadsdel, belägen nordväst om cen-

trala Uddevalla. Bebyggelsen ligger i en ungefär öst-västlig dalgång, med trädbevuxna 

höjdpartier i norr och söder. Inom stadsdelen finns bostadsbebyggelse och service-

funktioner (affärer, skola, äldreboende etc), men utöver dessa inga arbetsplatser. 

I stadsdelen finns en varierad bebyggelsesammansättning med blandade boendeformer 

så som villor, trevånings lamellhus, punkthus samt ett grannskapscentrum med torg, 

affärer och kyrka. Genom områdets bebyggelsestruktur och planering speglar stadsde-

len folkhemsarkitekturens ideal från 1950-60-talen. 

Tre hustyper dominerar: De höga husen, åtta våningar eller mer, är antingen punkthus 

(en trappuppgång/hiss i mitten, med lägenheterna runtom) eller skivhus (trapphusen 

bredvid varandra). De lägre husen, tre- och sexvåningshus, är av den typ som kallas 

lamellhus”, med ett antal trappuppgångar sida vid sida. Ibland bara två, oftast fler. 

Skogslyckans bostadsbebyggelse 

Skogslyckan domineras av flerfamiljshus, från trevåningskvarter utmed Västanvinds-

vägen, fritt organiserade kring innergårdar, till höga åttavånings skivhus längs 

Sunnanvindsvägen och höga punkthus vid Cyklonvägen. Dessutom tre sexvånings la-

mellhus vid Bidevindsvägen. Vidare finns två relativt nybyggda punkthus längst i syd-

väst, vilka har en placering och övergripande utformning som generellt sett inordnar 

sig i stadsdelens bebyggelsemönster. I nordväst finns också enfamiljshus och radhus. 
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Unneröds bostadsbebyggelse 

På Unneröd finns tre högre skivhus, tidigare ljust putsade men nu skivklädda, en an-

nan grupp med dels fyra punkthus, dels trevånings lamellhus i gult tegel och skiv-

material. Mycket karaktäristiskt är de röda trevånings lamellhusen i tegel med val-

made tegeltak på ömse sidor om Västanvindsvägen och söder därom, i Unnerödsdalen.  

Skogslyckans torg 

Invid torget står ett högt skivhus, något som är mycket karaktäristiskt för grannskaps-

centrum från denna tid. Huset var tidigare putsat men fasaden är nu klädd med ett 

skivmaterial. 

Kyrka, skola, förskola, gruppbostäder mm. 

Även stadsdelskyrkan Bäve kyrka ligger i gränsen mellan stadsdelens två delar. Kyr-

kan är i huvudsak välbevarad från 1970-talet och har tydliga arkitektoniska värden. 

Unnerödsskolan har en utformning i rött tegel som ansluter till de omgivande bostads-

husen. Förskola, gruppbostäder mm är i huvudsak tillkomna senare, men är förhållan-

devis låga byggnader. 

Kvarteret Fisketången 1 

Övergripande 

Kvarteret utgörs av sex huskroppar. Fyra omgärdar en större innergård med lekplats, 

grönytor samt berg i dagen. De två övriga husen är sammanbyggda med viss förskjut-

ning, och placerade något söderut men är trots det med som en del i gårdsbilden och 

skapar därmed en förlängning av innergården.  

Byggnaderna utgörs av 3-vånings lamellhus och genom suterrängvåningar på två av 

byggnaderna är kvarteret väl anpassat till den omgivande topografin. Utöver bostadsy-

torna innehåller den sydöstra byggnaden en garagedel. 

Kvarteret Fisketången har också en funktion som ”portalkvarter” genom sin väl syn-

liga placering vid korsningen Kurverödsleden/Västanvindsvägen. 

Kvarterets byggnader 

Fasaden längs med Västanvindsvägen har en mer sluten karaktär än övriga. Med un-

dantag av huset längs med Nordanvindsvägen (nr 7A-B), har samtliga hus sina entréer 

vända mot innergården. Balkongerna är vända åt väster och söder, vilket innebär att en 

del av husen har balkonger mot innergården, andra ut mot omgivningen. 

Fasaderna är enhetligt uppbyggda och fasadmaterialet utgörs av rött tegel. De släta te-

gelfasaderna bryts i princip endast av genom byggnadernas fönster, balkonger och de 

träpanel klädda partierna som återfinns i anslutning till trapphusets vertikala fönsterra-

der. På byggnadernas sadeltak ligger senare tillkommen svart takpanneplåt. På två av 

husen ligger de ursprungliga korrugerade eternitplattorna kvar. 
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Balkongerna återfinns mot väster och söder och trots dess nya fronter och utökade mått finns delar 

av den arkitektoniska gestaltningen kvar. 

  

I kvarteret återfinns två olika arkitektoniska lösningar för att länka samman huskropparna: Direkt 

sammanbyggnad (bild t.v.). och via lägre länkbyggnader (bild t.h.). De sammanlänkande huskrop-

parna bidrar till en mer sluten gårdsbild. 

  

T.v. Partierna mellan trapphusens fönster är klädda med liggande träpanel. Den liggande träpane-

len återkommer i länkbyggnaderna. T.h. Senare tillkommet skärmtak i anslutning till entrén.   



- 10 - 

 

  

T.v. Runt gården binds byggnadskropparna samman med länkbyggnader, en viktig detalj i gestalt-

ningen som samtidigt hjälper till att sluta gårdsbildningen helt. T.h. Fönstren är inte original men 

har ett utseende i stort sett lika original, och sitter också placerade ute i fasadlivet, något som är 

viktigt i upplevelsen av fasadytorna. 

Det norra huset är lätt vinklat och som en detalj på den fasad som är vänd mot Nor-

danvindsvägen, finns en grund men relativt bred nisch i anslutning till vinkeln.  

Byggnaderna har enluftsfönster i olika storlekar och i anslutning till entréernas alumi-

niumdörrar återfinns en träkonstruktion som inkluderar skärmtak och låga sido-

stycken.  

  

Detaljbild på tegelfasadens nisch, mitt på norra längans norrvägg. 
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2. Historik 

Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd 

Efter andra världskrigets slut ökade behovet av bostäder i Uddevalla, en stad som 

växte snabbt. En av de viktigaste orsakerna var etablerandet av Uddevallavarvet 1946. 

Allt eftersom nya order på fartyg kom, växte behovet av arbetskraft, och därmed också 

bostadsbehovet. 

Detta ledde till att man i generalplanen 1947–1950 för Uddevalla pekade ut flera ut-

byggnadsområden för bostäder. Bland annat i den öst-västliga dalgången där dagens 

Skogslyckan-Unneröd ligger, nordväst om dåvarande centrum. Den skulle vara ett; 

”…byggnadsområde med blandad bebyggelse, dock företrädesvis hyreshus.” (planbe-

skrivning Skogslyckan) 

Uddevallavarvet var själva aktiva i utbyggnadsplanerna, men det var med hjälp av det 

kommunala bostadsbolaget Uddevallahem liksom bostadsrättsorganisationerna som 

hela stadsdelen kunde byggas ut.  

Planeringen för utbyggnad av Skogslyckan inleddes i början av 1950-talet. Det dröjde 

några år innan detta kunde slutföras, med bland annat byte av arkitektkontor. Den 

firma som kom att slutföra stadsplanen liksom att rita flera av husen var Hernek & 

Lindsten (som senare blev Hernek, Lindsten & Mohlin eller HLM), och där framför 

allt Carl-Anders Hernek var aktiv med arbetet kring Skogslyckan. De två stadspla-

nerna som planlade hela området togs fram med bara några få års mellanrum: Skogs-

lyckans plan antogs 1957 (fastställd 1958) och Unneröds 1960.  

 

Tidigt flygfoto över Skogslyckan, med kvarteret Fisketången 1 till höger i förgrunden. Även om detta 

är ett svartvitt foto, framgår husens mörkare (dvs röda) fasadkulör tydligt jämfört med de övriga 

ljusare flerfamiljshusen. Fotot taget 1962, när Skogslyckans torg med sitt punkthus var nybyggda, 

men innan Unnerödsdelen bebyggdes. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums arkiv. 
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De hus som byggdes först var enfamiljshusen och radhusen i nordvästra delen av om-

rådet. Projektering och planering av byggandet av flerfamiljshusen inom Skogslyckan-

området var igång parallellt med att planarbetet slutfördes, och inleds redan 1957, ef-

ter att Uddevalla kommunfullmäktige antog planen i november 1957. Ett överkla-

gande försenade det slutliga fastställandet till 1960, men då var byggnationen sanno-

likt redan igång. Ett stort antal lägenheter kunde därför färdigställas under 1958 och 

1959, i vad som bör bedömas som en enda etapp, även om det finns skillnader i färdig-

ställandedatum mellan enskilda byggnader och kvarter. 

De ursprungliga planerna för stadsdelen hade dock en mycket lägre exploateringsgrad, 

och ett annat utseende på kvarteren. En första stadsplan togs fram ca 1953, med i hu-

vudsak trevåningshus. Mer om detta i avsnittet motivering. 

Skogslyckan utgjorde en del av egendomarna Kasen och Brattås, som vid denna tid 

ägdes av varvets grundare, Gustaf B Thordén, och blev den första etappen i stadsde-

lens utbyggnad. 

För Unneröd inledde Uddevalla kommun förhandlingar om markköp redan 1948, men 

affären slutfördes först 1959 genom kommunal expropriering av marken.  

För en del av Unneröd, den östra delen av Östanvindsvägen, gjordes en förändrad 

version av stadsplanen 1964. Unneröd blev i praktiken en utbyggnad av Skogslyckan, 

och området stod klart år 1966, helt i enlighet med stadsplanerna från 1960/1964.  

 

Kvarteret Fisketången 1962, relativt nybyggt. Till vänster skymtar kvarteret Smögen. Förstoring av 

flygfoto från AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums arkiv. 

Skogslyckans torg anlades som ett grannskapscentrum med torg och affärer mm, som 

placerades i gränsen mellan Skogslyckan och Unneröd, så att det skulle kunna fungera 

för stadsdelens båda delar. Det byggdes åren strax efter 1960, med höghuset och den 

östra affärslängan. Torget har byggts ut senare, så att affärsbebyggelsen nu omsluter 

torget på tre sidor.  
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Kyrkan, Bäve kyrka, uppfördes omkring år 1970, ritad av Carl-Anders Hernek. För-

samlingshemmet invid kyrkan var tidigare gården Unneröds bostadshus, byggt på 

1740-talet. 

Kvarteret Fisketången 1 

Byggnadsfasen 

Kvarteret Fisketången 1 hör alltså till den första byggnadsfasen av Skogslyckans fler-

familjshus, och ska vara färdigställt 1959. Husen ritades av Carl-Anders Hernek.  

Husens tegelröda färg i kombination med den kringbyggda gården har lett till att 

Fisketången har blivit kallat ”Röda gården” (egentligen ”Röe går´n”) i folkmun, vilket 

alltså blivit en del av kvarterets identitet. Bland annat har det nuvarande ägarbolaget 

döpts till ”Bostad Röda Gården KB”.  

 

Kvarteret Fisketången 1 under uppbyggnad. Den norra längan ännu inte uppförd. Fotot är taget från 

skivhuset på Sunnanvindsvägen 1, vars byggnation pågick ungefär samtidigt. Foto Arne Andersson, 

Bohusläningen. Bohusläns museums arkiv. 

Senare ändringar 

Husen har inte genomgått några större förändringar exteriört. Den största ändringen är 

att de ursprungliga ganska små balkongerna på 1990-talet ersattes av de nuvarande be-

tydligt större. Det innebar en tydlig förändring av exteriören, i och med att de ur-

sprungliga hade ett mycket karaktäristiskt utseende.  
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Byggnadernas fönster är inte original men har till stor del ett utseende som ansluter till 

originalet. Enligt äldre foton var de större fönstren tvåluftsfönster med en stor ruta och 

ett mindre vädringsfönster bredvid. 

De ursprungliga entrédörrarna har ersatts av aluminiumdörrar och de äldre skärmtaken 

är ersatta av en träkonstruktion som även inkluderar låga sidostycken.  

Uddevallahem var de ursprungliga ägarna. Fastigheten övertogs av först Wallenstam 

AB och sedan HB Kungsleden 1987, och nuvarande ägare tog över 1992. 

 

Kvarteret Fisketången 1964. Förstoring av flygfoto från AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns mu-

seums arkiv. 

 

Ytterligare uppförstoring av flygfotot ovan, visar hur balkongerna ursprungligen såg ut, avsevärt 

mindre än idag. Takens täckning med eternitskivor framgår också. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, 

Bohusläns museums arkiv. 
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3. Analys av bebyggelsens karaktärer 

För att kunna gå vidare med rekommendationer för bebyggelsen krävs en analys av 

dess karaktär, eller rättare sagt karaktärer, vilka tillsammans bygger upp den helhet 

vari kvarteret Fisketången 1 utgör en del. En byggnad eller ett kvarter kan vara uttryck 

för såväl en som flera av karaktärerna. 

Bebyggelsekaraktär inom Unneröd – Skogslyckan 

Stadsdelen som helhet har en övergripande gestaltning vad gäller husens lokalisering 

och placering i terrängen, som i princip är tillkommen vid en och samma tid, dvs åren 

kring slutet av 1950-talet då hela dalgången planlades. 

Flerfamiljshusen utgör majoriteten av bebyggelsen. Arkitektoniskt och utseendemäss-

igt kan de delas in i några få grupper. Det finns vissa samband mellan de olika grup-

perna och vem som lät bygga husen, även om detta samband inte finns i alla fall. 

Karaktären hos dessa grupper bygger, tillsammans med den genomgående placeringen 

av trevåningshusen i mitten av dalgången och högre hus längs sidorna, upp mycket av 

stadsdelens visuella karaktär.  

 

Bebyggelsekaraktär 1: Foto från 1964, stadsdelen ännu inte färdigbyggd. Man ser tydligt hur de 

lägre husen är förlagda till dalgångens mitt, och de högre husen i anslutning till höjdpartierna. Fotot 

visar också hur man sparat en del av terrängen och träd inne bland husen. Man ser också de tre hu-

vudsakliga hustyperna: Punkthus vid Cyklonvägen uppe till höger, skivhus vid Sunnanvindsvägen och 

torget, och lamellhus i dalens mitt. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums arkiv. 

Bebyggelsekaraktär 1: Stadsdelen som helhet 

Denna bebyggelsekaraktär handlar om skala och husvolymer och hur volymerna är 

placerade i topografin. Det finns en genomgående tanke som går ut på att de lägre 
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bostadshusen, dvs trevåningshusen, ligger i dalgångens mitt, huvudsakligen på ömse 

sidor om genomfartsstråket Västanvindsvägen. De högre husen ligger längre ut mot 

höjdpartierna i norr och söder. Detta uttrycks i planbeskrivningen så; ”Vid gruppe-

ringen av byggnaderna inom området har det ansetts önskvärt att i möjligaste mån fri-

lägga den öppna dalgången från tyngre enheter…” 

Även de kompletterande byggnaderna, såsom skola, kyrka etc, liksom senare tillägg i 

form av gruppboende mm, är låga och placerade nära dalgångens mitt. 

  

Bebyggelsekaraktär 2: T.v. Kvarteret Fisketångens röda tegelhus. T.h. Ögårdsvägen 1, med de för 

Unneröd karaktäristiska tegelhusen. 

Bebyggelsekaraktär 2: Röda trevånings lamellhus i tegel 

Detta omfattar en större grupp röda tegelhus i centrala delen av Unneröd, samt det nu 

aktuella kvarteret Fisketången 1. Det finns skillnader på detaljnivå, men gemensamt är 

den tydliga karaktär som de röda tegelfasaderna ger, samt att alla hus är i tre våningar 

(fyra i vissa suterränglägen). Husen på Unneröd har röda tegeltak, kvarteret Fiske-

tången 1 har svart tak. 

  

Bebyggelsekaraktär 3: T.v. Östanvindsvägen 6. T.h. Östanvindsvägen 7, med nya balkongfronter 

mm. 

Bebyggelsekaraktär 3: Gula och vita trevånings lamellhus och höga punkthus, i tegel och 

skivmaterial 

Detta omfattar en grupp hus på ömse sidor om Östanvindsvägens östra del. Husen har 

plana tak och fasaderna består av dels gult tegel, dels vitt skivmaterial i anslutning till 

fönsterpartierna, så att husen har partier eller hela fasader med enbart fönster, bal-

konger och skivor. Balkongfronterna har avvikande kulör. Skivmaterialen har i några 
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fall bytts mot andra skivor än de ursprungliga, eller plåt, liksom även balkongfron-

terna, men den arkitektoniska gestaltningen finns kvar. 

  

Bebyggelsekaraktär 4: Fältindelning i putsen på Sunnanvindsvägen 5. T.h. Punkthusen på Cyklonvä-

gen, utan fältindelning. 

Bebyggelsekaraktär 4: Ursprungligen putsade hus, numera även skivklädda 

En relativt stor grupp med hus i olika höjder och former: Tre- och sexvånings lamell-

hus, åttavånings skivhus, samt punkthus. Gemensamt är att fasaderna är eller har varit 

putsade i ljusa kulörer. Flertalet har också en fältindelning genom smala ”band” längs 

hörn, socklar och gesimser samt också inne på fasadytorna. En del av husen i denna 

grupp har inte någon fältindelning. 

Flertalet av husen har fått annat fasadmaterial, ibland också med tilläggsisolering. Un-

der senare år har skivmaterial ersatt putsen som ytskikt på en del av husen. När man 

då har tagit med sig fältindelningen med ljusa ”band” så har mycket av fasadkaraktä-

ren kunnat behållas, trots materialbytet. 

  

Bebyggelsekaraktär 4: Östanvindsvägen 16 och 14, med fältindelningen delvis återskapad vid bytet 

till skivmaterial i fasaderna. 

Genomgående för dessa hus är också att varje hus har sin egen avvikande kulör på bal-

kongfronterna, så att balkongkulören blir en identitetsmarkör. Se exempel på de två 

grannhusen Östanvindsvägen 16 och 14 ovan, liksom punkthusen på Cyklonvägen på 

bilden överst till höger på denna sida.  

Bebyggelsekaraktär 5: Utropstecknet vid torget 

En viktig beståndsdel i en grannskapsplanerad stadsdel (se nästa avsnitt) är torget med 

affärer. Mycket vanligt och karaktäristiskt var att det också placerades ett höghus 
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(punkthus eller skivhus) invid torget. Dessa höga hus har ibland beskrivits som ett ut-

ropstecken, som ska markera centrum i stadsdelen. Själva torgbebyggelsen är i övrigt 

låg, med affärer och andra gemensamhetslokaler i markplan. Egenskapen att fungera 

som samlingspunkt i stadsdelen är avhängig i vilken mån det finns affärer och andra 

gemensamma funktioner, eller om dessa successivt stängs. 

 

Bebyggelsekaraktär 5: Som ett utropstecken står höghuset vid Skogslyckans torg. Förstoring av flyg-

foto från 1964. På bilden är inte den västra affärslängan byggd ännu. I bakgrunden pågår bygget av 

de röda trevånings tegelhusen på Unneröd. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums ar-

kiv. 

Kvarteret Fisketången 1 

Bebyggelsen i kvarteret Fisketången 1 är ett uttryck främst för bebyggelsekaraktärerna 

1 och 2 ovan.  

• Kvarteret består av en grupp trevåningsbyggnader placerade nära dalgångens 

mitt, vilket gör den till ett uttryck för karaktär nr 1.  

• Det är också en grupp trevånings röda tegelhus, vilket gör den till uttryck för 

karaktär nr 2.  

Det innebär att kvarteret bör hanteras både utifrån aspekten hur hela stadsdelen påver-

kas, liksom hur de röda tegelhusen i stadsdelen påverkas. 

Det röda teglet är dessutom karaktäristiskt för kvarteret individuellt, i och med dess 

smeknamn ”Röda gården”. 

Till detta kommer också kvarterets karaktär av kringbyggd gård, med hushöjder som 

ger gott om sol och ljus till gården. 
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4. Motiv 

Varför anses även bebyggelse från 1950–1960-tal äga kulturhistoriska värden?  

Medvetenheten om värdet av att spara på äldre tiders bebyggelse växte fram under 

1960-talet, och tog sedan steget in i samhällsplanering på 1970-talet, exempelvis ge-

nom bevarandeinriktade stadsplaner/detaljplaner. Generellt drog man vid den tidpunk-

ten en främre tidsgräns för vad som då ansågs värdefullt till omkring 1930-talet, dvs 

då modernismen och det moderna samhällsbyggandet introducerades. 

Vid mitten av 1970-talet låg alltså denna tidsgräns 40–50 år bakåt i tiden. Idag, ytterli-

gare 50 år senare, är det naturligt att vi flyttar fram denna främre tidsgräns, och även 

fångar upp saker som ligger kanske 50 år bakåt från idag. Som exempelvis bebyggel-

sen på Skogslyckan-Unneröd. 

Det viktiga är då att definiera vilket historiskt skeende som ligger bakom en stadsdel 

som Skogslyckan-Unneröd, och som gör den historiskt värdefull. 

Bakgrund: Vilken samhällsbyggnadshistoria speglas? 

Grannskapsplanering 

De samhällsbyggnadsideal som växte fram under 1900-talet syftade till att ge männi-

skor bra och moderna bostäder, i en modern stad med goda möjligheter till ett tryggt 

och rikt liv.  

Man ville bort från vad som uppfattades som osunda trånga omoderna lägenheter i 

tättbebyggda äldre stadskärnor. Det skulle vara modernt planerade lägenheter, i 

huskroppar som placerades friliggande från varandra så att de kunde omsvepas av ljus 

och luft.  

Under 1940- och 1950-talen tog man ett steg till, och började planera för hela sam-

manhängande och självständiga stadsdelar, grannskap. Ett grannskap skulle innehålla 

de flesta samhällsfunktioner, utom större arbetsplatser. Inspirationen kom bland annat 

från brittiskt stadsbyggande. Inom sin stadsdel, sitt grannskap, skulle man ha tillgång 

till det nödvändiga utbudet av offentlig och kommersiell service. Därför fick grann-

skapen sina egna torg.  

Svenska städer som behövde expandera, och grannskapsmodellen blev ett sätt att 

bygga ut staden i mindre delar. Man använde bland annat begreppet ”ABC-samhälle”, 

där A stod för arbete, B för boende och C för centrum. De stora arbetsplatserna, som 

exempelvis Uddevallavarvet, låg nära men ändå på viss distans, så att boende och 

centrumfunktion kunde bygga upp en självständigt fungerande livsmiljö. 

Från de tidiga exemplen i Sverige, som exempelvis Norra Guldheden i Göteborg eller 

Årsta centrum i Stockholm m.fl. spreds idéerna vidare ut i landet. De arkitekter ute i 

landet som var med och ritade både stadsplaner och bebyggelse i nya stadsdelar, som 

exempelvis Hernek & Lindsten, var väl bevandrade i dessa samhällsbyggnadsideal. 
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”ABC-staden” i Uddevalla, med den stora arbetsplatsen (”A”) Uddevallavarvet nere till vänster 

(rosamarkerat), relativt nära bostäder och centrumfunktioner (”B” och ”C”) i området Kasen-Un-

neröd, senare Skogslyckan-Unneröd. Orange = bostäder, rött = centrumbebyggelse, blått = skola, 

grönt = idrottsplats. I slutändan placerades skolor lite annorlunda, och någon idrottsplats inom 

stadsdelen blev det inte. Den gula pricken är senare inlagd för att visa läget för kv Fisketången 1. Ur 

Uddevalla Generalplan 1947. Uddevalla centrum ligger utanför bild, nere till höger. 

Hus och kvarter 

Från 1930-talet och fram tills miljonprogrammet drog igång omkring 1965 utveckla-

des successivt tankar och ideal om hur den moderna bostaden och det moderna bo-

stadsområdet skulle se ut.  

Den tidiga funktionalismen fokuserade på bostädernas utformning, och dessa flerfa-

miljshus gjordes oftast helt friliggande, med husen placerade i bästa läge med tanke på 

terräng och ljusförhållanden. En mycket vanlig och karaktäristisk husvolym blev tre-

våningslängor med omkring 3–5 uppgångar, ibland friliggande, ibland liggande i vin-

kel. Många hade röda tegelfasader, men även gult tegel och puts var vanligt. Med tre 

våningar behövdes ingen hiss. 

Under 1940- och 1950-talen började man att med hjälp av byggnadernas placering 

skapa omgärdade och trygga gårdsmiljöer. Dels ville man lägga mer omsorg om 

närmiljön och staden mellan husen, och dels gjorde den ökande bilismen att man ville 

skapa boende- och rekreationsytor som var avskärmade från trafik.  
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 T.v. kvarteren på Skogslyckan, med kv Fisketången 1 längst upp till vänster (rödbrunt). Formen på 

detta kvarter motsvarar till viss del formen på kvarteren i Baronbackarna, exempelvis det andra från 

vänster på sydsidan (markerat rödbrunt i bild t.h.). Karta: Topografiska webbkartan. 

Stadsdelar som exempelvis Rosta (1947–1951) och Baronbackarna (1953–1957), båda 

i Örebro, blev uppmärksammande för att på detta sätt skapa gårdsmiljöer med hjälp av 

huskropparna. Båda områdena är idag område av riksintresse för kulturmiljövården.  

Planeringen av Baronbackarna bör vara en direkt förebild för planeringen av kvarteret 

Fisketången 1. I viss mån även för grannkvarteren Smögen, Sannäs och Väjern, men 

här omsluter husen gårdarna bara på tre sidor, den fjärde utgörs av terrängen.   

I en tidningsartikel i Bohusläningen 8 oktober 1952 presenteras planerna på den kom-

mande stadsdelen Skogslyckan, med ett foto på en modell över stadsdelen. Modellen 

visar en kvartersplanering som är uppenbart inspirerad av Baronbackarna, med en ut-

byggnad med trevåningshus som kringgärdade gårdar på samma sätt som där. Pla-

nerna ändrades dock under 1950-talet, till det utseende stadsdelen sedan fick.  

 

En mycket suddig återgivning av modellfoto i Bohusläningen 1952-10-08, som återger Uddvallavar-

vets bostadsstiftelses planer. Uppe till vänster enfamiljshusen. Övrig bebyggelse är trevåningshus 

som med olika vinklar omgärdar gårdsmiljöerna. Det som blev kvarteret Fisketången 1 har en lite 

annan planering än vad som blev genomfört. Ur Bohusläningen, Bohusläns föreningsarkiv. 

Med tiden släppte man på kraven att ha bra gårdsmiljöer till förmån för att få plats 

med många lägenheter, som i punkthus och skivhus. Miljöerna mellan dessa hus fick 

mindre omsorg på stadsplanenivå. 
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Skogslyckan-Unneröd kom som helhet kom alltså att rymma exempel på flera olika 

planeringsprinciper: Kringgärdade gårdar i Fisketången-Smögen-Sannäs-Väjern, fri-

liggande trevåningshus i östra delen (Aftonbrisvägen, Morgonbrisvägen, Östanvinds-

vägen m.fl.), och skiv- och punkthus längs Sunnanvindsvägen, Östanvindsvägen och 

Cyklonvägen.  

Kvarteret Fisketången 1 blev det kvarter som tydligast behöll de planeringsprinciper 

som man ursprungligen, kring 1952-1953, hade för stadsdelen. 

Trafikseparering som planeringsprincip är genomgående i stadsdelar från dessa tider. 

Så även i Skogslyckan-Unneröd. Bilismen var ännu inte så omfattande som idag, men 

antalet bilar ökade stadigt. Parkeringsytor måste planeras in, och medvetenheten om 

vikten att separera människor och fordon gjorde sig plågsamt påmind: De år som kvar-

teret Fisketången byggdes, var det fler som avled och fler som blev skadade i trafiken 

än idag, trots att vi nu har fem gånger så många bilar. 

Motivering stadsdelsnivå 

Stadsdelen 

Skogslyckan-Unneröd är i hela sin uppbyggnad präglad av dessa planeringsideal. Få 

genomgripande förändringar har skett, och stadsdelen med sina olika delar och kvarter 

kan fortfarande på ett tydligt sätt berätta om denna tids samhällsbyggnadsideal. 

Skogslyckan/Unneröd är alltså ett bra exempel på efterkrigstidens stadsdelsutveckling 

under 1950–60-tal, före miljonprogrammets genomslag. Här finns en välbevarad över-

gripande bebyggelsestruktur med exempel på flera varianter av tidstypiska flerbo-

stadshus i form av lamellhus, skivhus och punkthus.  

Stadsdelens specifika och tidstypiska övergripande bebyggelsekaraktär, (bebyggelse-

karaktär 1), med lägre trevåningshus längs genomfartsleden, och de högre husen vid 

höjdpartierna på norra och södra sidorna, har bibehållits. Senare tillägg har inte brutit 

upp denna sammanhållna helhet utan har inordnat sig i det övergripande mönstret. 

Stadsdelen är ett bra och på övergripande plan välbevarat exempel på hur grannskaps-

tanken i 1950-talets stadsplanering tog sig uttryck, där stadsdelarna skulle ha ett själv-

ständigt liv och utgöras av bostäder grupperade kring ett stadsdelscentrum, (Skogs-

lyckans torg). Invid torget finns även det karaktäristiska punkthuset vid torget, något 

som är vanligt i dessa grannskapsplanerade stadsdelar. I stadsdelen finns också ser-

vicefunktioner som t ex skola och kyrka. 

Stadsdelens bebyggelse 

De enskilda byggnaderna är någorlunda välbevarade på ett övergripande plan vad gäl-

ler typer, storlek, former och gestaltning. Däremot har de på detaljnivå i ett antal fall 

genomgått förändringar i form av förändrade fasadmaterial, inbyggda balkonger, ku-

lörbyten mm. Trots detta är den grundläggande karaktären hos bebyggelsen som hel-

het fortsatt bibehållen. 

Kommentar kring enfamiljshus och kulturmiljöns avgränsning 

I det område som blivit uttagen som kulturmiljö ingår inte enfamiljshusen och radhu-

sen i nordväst (Nordostpassagen, Monsunvägen, Tyfonvägen, Vindilen). Dessa var de 

första som byggdes i stadsdelen, bland annat med syfte att vara bostäder för 
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tjänstemän på Uddevallavarvet. Under arbetets gång med denna utredning har det bli-

vit tydligt att också dessa borde vara en del av den utvärderade miljön. Dessa hus till-

sammans med flerfamiljshusen (både hyreshus och bostadsrätter) skulle då spegla hela 

den sociala spännvidden. Med några få undantag har dessa hus i huvudsak sin karaktär 

kvar. Det har dock inte ingått i uppdraget att fördjupa denna fråga, men den bör föras 

vidare när Uddevallas kulturmiljöunderlag uppdateras. 

Motivering kv Fisketången 1 

Kvarteret Fisketången 1 är ett av få exempel i Uddevalla som tydligt visar på det ti-

diga 1950-talets ideal för gårdsgestaltning (även om huset uppfördes i slutet av 1950-

talet), i viss mån tillsammans med grannkvarteren Smögen, Sannäs och Väjern. Det är 

det tydligaste exemplet på den omgärdade gårdsgestaltning som fanns vid inledningen 

av planeringen av stadsdelen. 

Kvarteret är en del av den trevåningsbebyggelse som är placerad i dalgångens mitt 

(bebyggelsekaraktär 1). 

Kvarteret Fisketången är också ett bra exempel på en av de mest karaktäristiska bygg-

nadstyperna för 1950-talets folkhemsbygge, trevånings röda tegelhus (bebyggelseka-

raktär 2). 

Kvarteret är genom sin omgärdade gårdsplanering ett bra exempel på hur uppmärk-

sammade bebyggelseområden som Baronbackarna i Örebro inspirerade till liknande 

bebyggelseplanering i övriga städer. 

Kvarterets planering är ett bra exempel på firman Hernek & Lindsten och särskilt 

Carl-Anders Herneks betydelse i 1950–1980-talens samhällsbyggande i Uddevalla och 

deras tidstypiska gestaltande av sina byggnadsuppdrag. 

I och med att Nordanvindsvägen ersattes som tillfartsled västerifrån av Kurverödsle-

den, har också kvarteret Fisketången 1 fått en mer synlig placering invid stadsdelens 

västra ”infart”, och har därmed också en funktion som ”portalkvarter”, vars utseende 

påverkar upplevelsen av resten av stadsdelen. 

jofl02
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5. Värdekärnor 

Utifrån ovanstående motivering, samt en bedömning av bevarade ursprungliga kvali-

téer liksom i vilken grad förändringar har påverkat, bedömer vi att följande värden och 

kvalitéer, här nedan kallade värdekärnor, är de som är relevanta för den fortsatta han-

teringen. 

En värdekärna ska förstås som en egenskap som är bärare av värde, dvs som tillsam-

mans med övriga värdekärnor kan berätta om stadsdelens historia och bakgrund. 

Det är viktigt att poängtera att detta enbart handlar om det visuella och materiella, dvs 

utseende, kulör och material så som de hanteras i Plan- och bygglagen. Det ”inre li-

vet”, dvs hurdant boendet är och har varit, liksom förutsättningarna för samhällsser-

vice och affärer mm, är minst lika viktigt för en levande stadsdel, men ligger utanför 

utredningsuppdraget. 

Värdekärnor stadsdelsnivå: Planering 

• Stadsdelens övergripande planering som en komplett stadsdel med alla funkt-

ioner: Bostadshus, stadsdelstorg, skola, kyrka, värmecentral mm. 

• Övergripande bebyggelsekaraktär: Det genomgående enhetliga valet av skala 

och placering: Lägre trevåningshus längs dalens mitt, dvs på ömse sidor om 

genomfartsstråket Västanvindsvägen, och högre hus i dalgångens ytterkanter, 

mot höjdpartierna eller uppe på höjdpartierna. Trots de inbördes variationerna 

i kvarterens gestaltning, är detta en genomgående planeringsprincip för hela 

stadsdelen Skogslyckan-Unneröd. (Bebyggelsekaraktär 1) 

• Det karaktäristiskt placerade höghuset invid stadsdelscentrum, något som är 

mycket karaktäristiskt för planeringen i 1950- och tidiga 1960-talsstadsdelar. 

(bebyggelsekaraktär 5) 

• Den närvarande naturen, i och med att terräng och växtlighet delvis sparades 

och inkorporerades i miljön. Även som fond, i och med att (stadsnära) natur 

finns omedelbart invid de högre husen längs dalgångens både norra och södra 

sida.  

Värdekärnor stadsdelsnivå: Gemensamt för byggnaderna 

• Flerfamiljshusens arkitektur, former och gestaltning. Detta gäller både de 

övergripande formerna, de som skapar stadsbilden som helhet, och detaljerna, 

det som ger de enskilda husen sin karaktär.  

• Tegelhusens bevarade tegelfasader. (bebyggelsekaraktär 2-3) 

• De hus som är (eller varit) putsade har ofta vita eller ljusa ”band” längs ytter-

hörn, och ibland också som uppdelare av stora fasadytor. Ursprungligen har 

dessa varit gjorda i slätputs i den i övrigt grängade putsytan. För de hus där 

putsen ersatts med skivmaterial har detta mönster fångats upp. (bebyggelseka-

raktär 4) 

• De hus som är (eller varit) putsade har oftast balkongfronter i avvikande ku-

lör, individuellt vald för varje byggnad. 

• Fönstren är ofta bytta, men har ändå i huvudsak sina ursprungliga former och 

proportioner. 
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• I förekommande fall ursprungliga material i fasader, tak, balkonger mm, eller 

om materialen är utbytta, sådana material som tillräckligt väl fångar de ur-

sprungliga materialens karaktär och gestaltningseffekter. 

• I området återfinns exempel på den tidstypiska kringbyggda gården, där husen 

omgärdar en innergård med lekplats, grönytor och berg i dagen.  

Värdekärnor kv Fisketången 1 

• Kvarteret Fisketången är ett av de mer synliga i stadsdelen, i och med sitt läge 

invid korsningen Kurverödsleden/Västanvindsvägen. Alla som kör eller kom-

mer med buss till stadsdelen västerifrån rundar detta kvarter. Därför blir dess 

utseende särskilt viktigt för upplevelsen av Skogslyckan. 

• De röda tegelfasaderna med dess detaljer. Det röda teglet har också gett kvar-

teret sitt namn: ”Röda gården”, och är därför värdefullt på fler sätt än att vara 

det ursprungliga materialet. 

• Fasadernas trädetaljer ovanför entréerna. 

• De karaktäristiska ”länkbyggnaderna” som förenar tegelbyggnaderna i gårds-

hörnen, med sin liggande träpanel och fönsterband. 

• Kvartersplaneringen med den kringbyggda gården. Tillsammans med husen i 

grannkvarteret Smögen, speglar kvarteret Fisketången 1 den tidstypiska kring-

byggda gården där husen omgärdar en större ljus och luftig innergård med lek-

plats, grönytor och berg i dagen.  

• Genom suterrängvåningar på två av byggnaderna är kvarteret väl anpassat till 

omgivningens topografi. 

• Sadeltaken, där två av byggnaderna har kvar det ursprungliga takmaterialet i 

form av korrugerade eternitplattor.  
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6. Konsekvensanalys  

Konsekvenser för alternativ med påbyggnad 

I och med att påbyggnaden avses bli två våningar, blir det en kraftig förändring av den 

sammanlagda byggnadsvolymen. Stadsdelens karaktär kommer att påverkas negativt.  

En påbyggnad försvårar förståelsen för den ursprungliga planeringstanken där de lägre 

bostadshusen placerades i dalgångens mitt och där de högre husen placerades längre ut 

mot höjdpartierna. En påbyggnad innebär en mer ”massiv” byggnadskropp i dalgång-

ens mitt. 

Om påbyggnaden görs i en våning så minskas den negativa effekten. 

Med sitt läge invid ”västra infarten” till området har kvarteret Fisketången särskilt stor 

påverkan på hur området som helhet uppfattas, och om kvarteret höjs till fem våningar 

så påverkas inte bara upplevelsen av kvarteret utan av hela stadsdelen negativt. Detta 

är särskilt tydligt på husen runt gården, dvs Nordanvindsvägen 5,7, 9 och 11. 

Dessutom har den västra längan, dvs Nordanvindsvägen 11, mot Kurverödsleden, re-

dan nu fyra våningar (suterräng) varför denna del kommer upplevas ännu högre, som 

en sexvåningsbyggnad. 

Röda trevånings tegelhus är vidare en så tidstypisk och karaktäristisk markör för 

denna del av det s.k. folkhemsbygget, och en viktig beståndsdel av bebyggelsen i 

stadsdelen Skogslyckan-Unneröd (bebyggelsekaraktär 2), att detta kommer att för-

svinna om förtätning sker genom påbyggnad av dessa. 

Kvarterets egen karaktär kommer att förändras kraftigt, på ett för kulturvärden nega-

tivt sätt. Husen här har inte många detaljer, men några egenskaper är särskilt viktiga 

för karaktären. En av dem är de röda tegelfasaderna, en annan är grupperingen genom 

den kringbyggda gården, och ytterligare en är husvolymerna med sina tre våningar. 

Det är den senare som främst påverkas negativt. 

Om husen byggs på med två våningar riskerar den relativt låga höjden som släpper in 

mycket ljus till gården, och som speglar folkhemsarkitekturen, att försvinna, då bygg-

nadernas höjd för med sig en mörkare innergård. 

Det finns elva trappuppgångar som vetter mot gården. Om alla dessa förses med utan-

påliggande hisstillbyggnader, och om dessa i sin tur inte gestaltas med mycket om-

sorg, varsamhet och anpassning, finns risk att gårdsmiljön som helhet påverkas 

mycket negativt.  

Konsekvenser för alternativ utan påbyggnad 

För kulturvärdena uteblir den negativa påverkan om ingen påbyggnad sker.  

Dock kommer fastigheten fortsatt att ha samma generella behov av reparationer och 

renoveringar som är normalt för fastigheter av motsvarande ålder. Kanske också andra 

typer av åtgärder som syftar till att utveckla fastigheten. 

Åtgärder som handlar om fasadmaterial, balkonglösningar, entrépartier, energieffekti-

visering, solpaneler osv, liksom åtgärder i gårdsmiljön, är exempel på saker som är 
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tänkbart att blir aktuella inom exempelvis de närmaste tio åren (någon närmare analys 

av sådana behov har inte gjorts). 

Om sådana åtgärder genomförs på ett icke varsamt sätt, kommer både kvarterets och 

stadsdelens karaktärer påverkas negativt. Det är alltså angeläget att varsamhetsprinci-

pen iakttas, oavsett påbyggnad eller ej. 

Om en påbyggnad inte genomförs, och planarbetet därmed inte slutförs, kommer det 

följaktligen inte finnas några specifikt formulerade varsamhets- eller skyddsbestäm-

melser för kvarteret. Då ska bedömningar om varsamhet etc i stället göras mot bak-

grund av befintlig plan samt i övrigt gällande regelverk. Dock kommer det i och med 

denna utredning vara kompletterat med motiv och rekommendationer som fördjupat 

beslutsunderlag. 

Vare sig kommande åtgärder ska hanteras som förändringar eller som underhållsåtgär-

der, så finns underlag för det varsamma förhållningssätt som ska gälla i det efterföl-

jande avsnittet ”Rekommendationer”. 

Sammanfattning 

Ett påbyggnadsalternativ bedöms som övervägande negativt, och rekommenderas inte. 

En påbyggnad i en våning skulle minska den negativa effekten. 

Även utan påbyggnad är det sannolikt att kvarteret Fisketången kommer att genomgå 

exteriöra förändringar. I båda fallen kan icke varsamt genomförda förändringar med-

föra negativ påverkan på kulturmiljön. Det är följaktligen viktigt att kommande för-

ändringar, vilka de än är, genomförs på ett varsamt sätt. 

Tål Skogslyckan-Unneröd förtätning? 

En naturlig följdfråga är om stadsdelen överhuvudtaget tål någon förtätning eller för-

ändring utan att dess utpekade värden försvinner. Svaret är att ja, stadsdelen tål förtät-

ning. 

Med val av volym, utformning och placering i enlighet med de bebyggelsemönster 

och karaktärer som beskrivits tidigare, tål stadsdelen ytterligare förtätning. Exempel 

på sådan förtätning är de två punkthus som relativt nyligen byggts vid Nordanvindsvä-

gen, granne med kvarteret Fisketången 1.  

Likaså de nybyggen som finns på Nordanvindsvägen 13 (en våning) och Nordanvinds-

vägen 10 (två våningar, rött med vita detaljer), dvs tvärs över Västanvindsvägen sett 

från kv Fisketången 1. De har genom sin låga höjd anpassats till sin placering i dal-

gångens mittfåra. 

Med tanke på att det nu finns två pågående frågor om förtätning genom påbyggnad av 

trevåningshus i stadsdelen, kan det finnas anledning att se över möjligheterna i hela 

området och hur förtätning kan ske på lämpligt sätt. 
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7. Rekommendationer 

Generella rekommendationer för stadsdelens bebyggelse 

Utifrån vad som tidigare presenterats, finns några rekommendationer på generell nivå, 

och som omfattar bebyggelsen som uttryck för en eller flera av dessa bebyggelseka-

raktärer. Dessa presenteras först. Därefter de rekommendationer som specifikt omfat-

tar kvarteret Fisketången 1. En del av dessa rekommendationer faller tillbaka på de ge-

nerella rekommendationerna, en del är specifika utifrån kvarterets individuella egen-

skaper och värden. 

Principerna bör betraktas som riktlinjer och användas i samband med en eventuellt 

kommande gestaltningsprocess avseende en påbyggnad av kvarterets bebyggelse. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 1 

• Den volymmässiga fördelningen med lägre hus i dalgångens mitt och högre 

hus i dalgångens kanter bör bibehållas. I praktiken innebär det att volymmäss-

igt mer omfattande påbyggnader på de lägre husen, exempelvis trevåningshu-

sen, inte är en lämplig utformning, annat än undantagsvis. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 2 

• Tegelfasaderna bör behållas, dvs teglet bör inte täckas för av skivor, tilläggsi-

solering eller puts.  

• Röda tegeltak bör bibehållas. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 3 

• Tegelfasaderna bör behållas, dvs teglet bör inte täckas för av skivor, tilläggsi-

solering eller puts.  

• De skivtäckta delarna av fasaden bör fortsatt vara täckta med släta skiv-

material.  

• Särskild omsorg bör ges om fönsterpartiernas gestaltning. 

• Balkongfronternas avvikande kulör bör bibehållas. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 4 

• Den mönsterindelning i form av släta band som finns i befintliga fasader bör 

finnas kvar vid eventuella fasadrenoveringar eller materialbyten. 

• Fasaderna bör fortsatt ha ljusa kulörer, med avvikande kulörer på balkong-

fronter. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 5 

• Höghuset vid torget är väl synligt i omgivningen, vilket bör beaktas vid even-

tuella förändringar, inte minst också i omgivningarna. 

Generellt kategorier 2-3-4 

• Vid fasadförändringar bör fönster sitta i fasadliv, inte indragna. 

• Vid förändringar och eventuella inglasningar av balkonger bör stor omsorg 

läggas vid slutresultatet, så att det är i enlighet med byggnadernas karaktär 

och arkitektoniska gestaltning. 
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• Ursprungliga detaljer, exempelvis entrépartier i trä eller andra kvarvarande 

och tidstypiska detaljer, bör behållas. 

Rekommendationer för kv Fisketången 1 

Kvarteret är ett uttryck för både bebyggelsekaraktär 1 och 2. Därav följer att rekom-

mendationerna ovan gäller även Fisketången 1, dvs att det fortsatt bör vara ett trevå-

ningskvarter, inte minst för att bibehålla stadsdelens karaktär, att det bör behålla sina 

tegelfasader, sadeltak mm. 

Utifrån denna analys, liksom utifrån kvarterets egna egenskaper, föreslås följande re-

kommendationer. Rekommendationerna är uppdelade i två delar, dels mer generellt i 

förhållande till löpande underhåll, mindre ändringar och renoveringar, och dels utifrån 

ett scenario med mer omfattande utveckling av fastigheten. 

Grundläggande utgångspunkter 

• Utveckling och underhåll av fastigheten måste ske på ett varsamt sätt, som ut-

går från, tar hänsyn till och säkerställer bevarandet av utpekade värden 

Mindre tillägg, ändringar, och renoveringsåtgärder 

• Gårdsmiljöns ljusa, gröna och bilfria karaktär av lek- och rekreationsyta bör 

bibehållas. 

• Tegelfasaden har ett uppenbart värde, både såsom ursprungligt och tidstypiskt 

material och såsom identitetsskapande för fastigheten (”Röda gården”), och 

bör bibehållas som den är. 

• Träfasader i anslutning till entréerna samt på länkbyggnaderna bör behållas 

och behålla sin ljusa kulör. 

• Färgsättning av detaljer bör huvudsakligen utgå från de två grundläggande ku-

lörtonerna tegelrött och vitt/nära vitt.  

• Lösningar för balkonger, inglasade eller ej, ska gestaltas med god omsorg om 

detaljerna och på ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande 

egenskaper vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär.  

• Tilläggsdetaljer som skärmtak etc bör gestaltas med god omsorg om detaljerna 

och på ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande egenskaper 

vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär. 

• Anpassningar för tillgänglighet eller andra egenskapskrav utförs med hänsyn 

till byggnadernas karaktär och gestaltas med god omsorg om detaljerna och på 

ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande egenskaper vad 

gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär. 

Utveckling av fastigheten 

• Utgångspunkten bör vara att husen fortsatt är i tre våningar.  

• Om eventuella större och mer omfattande tillägg ändå blir aktuella, ska de gö-

ras så att husens ursprungliga volymer, material och formspråk fortsatt är lätt 

avläsbara, och gestaltningsmässigt underordna sig dessa. 

• En påbyggnad ska gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som 

estetiskt samspelar med husens och hela områdets grundläggande egenskaper 

vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär.  
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• En påbyggnad kan med fördel i rimlig omfattning ha avvikande fasadmaterial, 

kulörnyanser och detaljlösningar, för att markera skillnaden mellan nytt och 

gammalt.  

• En påbyggnad behöver inte, men kan fånga upp den röda tegelkulören, men i 

så fall inte till övervägande del. Förutom tegelrött bör milda ljusa kulörer an-

vändas. För området helt avvikande kulörskalor är inte lämpligt. 

• Vid påbyggnad bör stor hänsyn tas till det samlade slutliga uttrycket vad gäller 

höjdeffekt, skuggning av gården mm.  

• För att bibehålla de ursprungliga byggnadernas formspråk bör påbyggnadens 

takutformning vara av typen sadeltak med låg takvinkel motsvarande nuva-

rande. 

• Tillbyggnader för hiss, entré mm, ska underordna sig den befintliga bebyggel-

sens form, karaktär och materialval, och gestaltas med god omsorg om detal-

jerna och på ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande egen-

skaper vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär. 

• Gemensamt för bebyggelsen är de tidstypiska enkla fasaderna, utan några di-

rekta dekorativa utsmyckningar. Detta uttryck bör bibehållas även efter en till-

byggnad. 

Gestaltning för en eventuell påbyggnad 

Det är svårt att i förväg ge fullständiga anvisningar om hur, men man måste lägga ner 

omsorg såväl på det nygestaltande som på att få ursprungliga delar lätt avläsbara. Det 

som uttrycks i ovanstående rekommendationer liksom i efterföljande underlag för 

planarbete är följande: 

• Om en påbyggnad görs, så bör den göras på ett sätt som låter den ursprung-

liga karaktären vara urskiljbar, och på ett sätt så att påbyggnaden uppfattas 

som ”lätt” i förhållande till de undre våningarna. 

• För påbyggnaden rekommenderas ljusa kulörer, företrädesvis nära vitt (som t 

ex ljusgrått, ljust beige etc). Husens tegelfasader är relativt mörka, och om en 

påbyggnad ges samma fasad, eller samma kulör på annat material, så kommer 

slutresultatet upplevas som både högt och kanske ”tungt” och ”massivt”. 

Dessutom blir det svårare att urskilja den äldre delen från det nya. Därför re-

kommenderas ljusa kulörer. Eftersom vitt och ”nära vitt” dvs ljusgrått, ljust 

beige etc är de kulörer som är kombinerade med de röda tegelfasaderna, så är 

detta en bra utgångspunkt. Givetvis kan tegelröd finnas med i det nya, men då 

endast för en mindre andel av fasadytorna. 

• Våningspåbyggnader som har genomförts på andra håll har ofta hela eller de-

lar av den nya volymen något indragen jämfört med de ursprungliga delarna. 

Detta är ett utmärkt sätt att undvika allt för tunga och massiva husvolymer, 

och minska de negativa effekterna. Därför föreslås detta även här. De indragna 

ytorna kan då användas för balkonger/takterrasser för de nya våningsplanen. 

Att arbeta med sådana indrag i gestaltningen är viktigast på de byggnadskrop-

par som vetter ut mot den omgivande miljön, därför finns också ett förslag till 

differentiering av detta i underlaget för fortsatt planarbete. 

• Stilmässigt så bör man hålla sig inom samma stiltradition som de ursprungliga 

husen liksom stadsdelen i övrigt, dvs den i generell mening modernistiska. 

Detta innebär ett brett spektrum av möjligheter. Exempel på det man bör und-

vika kan vara mer traditionella stildrag, eller mer uttalat postmoderna.   
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• Utanpåliggande tillbyggnader för att rymma hissar riskerar att få en negativ 

påverkan på slutresultatet, om man inte ägnar stor omsorg åt hur dessa gestal-

tas. Gården har många trappuppgångar, och detta kan vara en av de frågor 

som påverkar gårdsmiljön allra mest. 

 

Exemplifiering av indragna övervåningar samt hisspåbyggnader. 

  

Till vänster: Exempel på utformning av en indragen övre våning, som fångar upp den övriga byggna-

dens formspråk men samtidigt också skiljer sig från den. Färgsättningen skiljer sig från undre vå-

ningarna, men harmonierar samtidigt med dess detaljer. Kv Alnen i Linköping. Ur: StoAktuellt, Nr 

2/2019. Till höger: Ytterligare exempel på att de påbyggda våningarna är indragna jämfört med det 

ursprungliga huset. Kv Tegeludden 11, Sandhamnsgatan i Stockholm. Foto Wikipedia. 

 

 

Kvarteret Skrapan i Linköping, en bild som visar hur hissutbyggnader kan påverka en fasad negativt 

genom sitt ”massiva” intryck, liksom hela gårdsmiljön. Omsorg om dessa delar därför är viktigt. Ur:  

Svensk Byggtjänst/Renoveringsinfo september 2018. 
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Kvarteret Hedvig i Solna, påbyggt 2020. Utbyggda entréer med hiss har fått ett luftigt utseende ge-

nom att få glaspartier, ett exempel på hur man har arbetat för att dessa delar inte ska bli för 

”tunga” och ”massiva”.  Däremot ser man tydligt hur karaktären förändras om de påbyggda våning-

arna inte byggs med indrag. Ur: Svensk Byggtjänst/Renoveringsinfo december 2020. 
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8. Underlag för fortsatt planarbete 

Området har varit utpekat som kulturhistoriskt värdefullt sedan 1988 i den kulturhisto-

riska utredningen ”Uddevallas ytterområden”, och är med i Kulturmiljöprogrammet 

från 2002.  

I kulturmiljöprogrammet är rekommendationen att varsamhetsbestämmelser eller före-

skrifter av skyddskaraktär bör gälla för samtliga byggnader i området. 

Som framgår av analysen av motiv och värde utgör stadsdelen en kulturmiljö vars vär-

den i flera fall finns på stadsdelsnivå. Kulturmiljön Skogslyckan-Unneröd utgör där-

med en särskilt värdefull bebyggelsemiljö, som inte ska förvanskas. 

Det innebär att de ingående fastigheterna är bärare av värden som är väsentliga för 

hela kulturmiljön, detta oavsett om de enskilda byggnaderna i sig är så välbevarade att 

de kan bedömas som särskilt värdefulla enbart utifrån sina egna egenskaper. 

Det innebär att alla ändringar liksom underhåll uttryckligen ska ske på ett varsamt sätt 

så som avses i PBL 8 kap 17§. Mer konkret kommer detta att handla om detaljutform-

ning, materialval, kulörer etc. 

Husen och stadsdelen ska heller inte förvanskas i enlighet med vad som avses i PBL 8 

kap 13§. Mer konkret handlar detta om husens (och därmed kvarterets) volym, de röda 

tegelfasaderna samt den sammanlagda effekten av mer omfattande förändringar. Ex-

empel på vad som kan åsyftas med ”den sammanlagda effekten av mer omfattande 

förändringar” skulle kunna vara ändring av alla fastighetens balkonger. 

Alla tillskott måste också ha en utformning som är lämplig med hänsyn till platsens 

kulturvärden i enlighet med vad som avses i PBL 2 kap 6§. Mer konkret innebär det 

att de värden som beskrivits för stadsdelen som helhet är styrande för vad som är en 

lämplig utformning, likaväl som grundegenskaperna i fastigheten Fisketången 1. 

Säkerställande ur bevarandeperspektiv 

Utifrån tidigare presenterade rekommendationer, bör en detaljplan ur bevarandeper-

spektiv säkerställa följande: 

• De röda tegelfasaderna bibehålls. 

• Liggande träpanel i vit eller nära vit kulör bibehålls på trapphusfasader och 

länkbyggnader. 

• Tak på befintliga byggnader bör vara i svart skivmaterial, eventuellt sinuskor-

rugerat eller motsvarande men inte trapetskorrugerat. 

• Övriga plåtdetaljer (som stuprör, ventilationsdetaljer etc), från takfot och 

neråt, bör vara vita, alternativt tegelröda. 

• Gårdsmiljön bör fortsatt vara en grönyta, dvs inte användas för t. ex. parke-

ring. 

• Vård och underhåll ska ske med utgångspunkt i husens befintliga gestaltning 

vad gäller materialval och kulörer. 
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Styrning av förändringar 

Vad gäller en eventuell påbyggnad och andra förändringar bör en detaljplan säker-

ställa följande: 

• Vid tillbyggnad i form av påbyggnad ska ursprungliga husvolymer vara avläs-

bara. Fasadmaterial bör skilja sig från det röda teglet. Fasadkulör kan delvis-

vara tegelröd, dock inte mer än ca en tredjedel av fasadytorna, samt i övrigt 

milda ljusa kulörer, företrädesvis ”nära vitt”.  

• Påbyggnaden bör ha flackt sadeltak motsvarande takvinkel på befintliga tak. 

Tak bör vara svart, ljusgrått eller rött. Gestaltningen ska övergripande ske på 

ett varsamt sätt i förhållande till befintliga kvalitéer i fastigheten och i stadsde-

len.  

• För att skapa en variation i volymerna i form av indragna partier, bör bygg-

nadsyta per våningsplan vara något mindre än i de ursprungliga husen. Sär-

skilt viktigt med variation i volymerna är det för byggnaderna som vetter ut 

mot omgivningarna (Nordanvindsvägen 7, 9, 11), mindre viktigt i byggna-

derna inne i kvarteret (Nordanvindsvägen 1, 3, 5). Denna minskning av boen-

deyta kan anges i procent. Närmare undersökning bör göras för att fastställa 

nivå, men skulle som exempel kunna vara 15%, varav 20% mindre på Nor-

danvindsvägen 7-9-11 och 10% mindre på Nordanvindsvägen 1-3-5. 

• Tillbyggnader i form av utvändiga trapphus/hissar ska gestaltas på ett varsamt 

sätt med utgångspunkt i husens befintliga gestaltning i form av växlingen mel-

lan rött tegel och vit/nära vit liggande träpanel, liksom vilken samlad påverkan 

dessa får på gårdsmiljön som helhet. 

• Balkongers intäckning ska gestaltas på ett varsamt sätt med utgångspunkt i 

husens befintliga gestaltning och arkitektur. 
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devalla. Kasen-Skogslyckan” plankarta och beskrivning, samt bygglovshandlingar rö-

rande kvarteret Fisketången 1. 

Annat 

Exemplifierande illustrationer ur branschtidningar samt Wikipedia:  

Svensk Byggtjänst/Renoveringsinfo september 2018 

Svensk Byggtjänst/Renoveringsinfo december 2020 

StoAktuellt, Nr 2/2019 
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Tekniska och administrativa uppgifter 

Bohusläns museum dnr: 

21/0349 

Län: 

Västra Götalands län 

Kommun: 

Uddevalla 

Socken: 

Uddevalla 

Fastighet: 

Fisketången 1 

Uppdragsgivare: 

Uddevalla kommun 

Projektansvarig: 

Tomas Brandt, Anette Larsson 

Arbetet utfört: 

November 2021 

 

 

 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-03-22 Dnr KFN 2021/00042 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg  

Telefon 0522-69 65 08 
Jonas.hagberg@uddevalla.se 

 

Remiss: Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) 

om att införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Representanter från Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att införa inträde på 

Landbadet för att öka besökarnas säkerhet och trygghet. Motionärerna menar att detta 

skulle ge möjlighet för att värma upp bassängen samt skapa en flerårsplan som ger 

förutsättning att budgetera verksamheten. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 

till kultur och fritidsnämnden. 

 

Innan denna motion väcktes lyfte förvaltningen förslaget om avgift på Landbadet till 

kultur och fritidsnämndens presidium (Underlag inträde Landbadet 2020-01-12). Efter 

dialog med presidiet gick förvaltningen inte vidare med detta. 

 

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen under ett av sina sammanträden där 

beslutet blev att inte stödja motionen. Ungdomsfullmäktige menar att en avgift skulle 

vara negativt för de barn och unga som använder badet.  

 

I och med projektet Renodlat, som syftar till att föra över hyresavtal från kultur och 

fritid till samhällsbyggnad, ska samhällsbyggnad ta över drift och underhåll av 

Landbadet. Kultur och fritid blir således hyresgäster som betalar hyra till 

samhällsbyggnad för Landbadet. Hyressättningen för Landbadet från och med årsskiftet 

2021/2022 är i dagsläget inte fastställd. Detta medför att kultur och fritid inte vet vad 

hyran för anläggningens drift och underhåll samt specifikt för Landbadet maskindrift 

kommer att bli.  

 

Eventuella lokalbehov som förvaltningen lyfter i lokalförsörjningsprocess och som leder 

till att samhällsbyggnad får göra investeringar, leder till en ökad hyreskostnad för kultur 

och fritid. Införande av en entréavgift skulle medföra behov av ytterligare investeringar 

i anläggningen och ökat behov av personal. Konsekvensen blir således en ökad hyra 

samt ökade personalkostnader.  

 

Landbadet har lokalbehov kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö och uppvärmning av 

bassängen. Dessa lokalbehov hanteras i gängse lokalförsörjningsprocess.  Förvaltningen 

anser att dessa lokalbehov bör prioriteras högre än de byggnationer som behöver göras 

för att kunna möjliggöra för att ta entréavgift. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-03-22 Dnr KFN 2021/00042 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-28 § 18 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa en avgift på 

Landbadet 2021-02-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 37 

Underlag inträde Landbadet 2021-01-12 

Förslag placering entré Landbadet, karta 2021-01-12 

Förslag till beslut  

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande 

av entréavgift på Landbadet eftersom nämnden prioriterar att först utreda och åtgärda 

lokalbehov kopplat till arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen.  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hagberg 

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Motionärerna 

Kommunfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00106  

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 
införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Motionen handlar om att tryggheten och säkerheten behöver säkras på Landbadet som 

är mycket välbesökt. I motionen lyfts att en avgift för badande skulle möjliggöra 

trygghetsskapande åtgärder samt reinvesteringar i anläggningen.   

 

Ungdomsfullmäktige diskuterar motionen på sammanträdet och menar att en avgift 

skulle vara negativt för de barn-och unga som använder badet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, daterad 2021-02-09 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att inte stödja motionen 

 



2021 -02- 0 I

DEVUD ALLA MKOM NU
uKomm relsennsty

nlednings kontoretKommu

Diarienr

tlDDE RTI ET

Motion:

Londbadet som invigdes L968 hor völ de flesta ov oss i lJddevallo någon historia med. Den
hqr stötts och blötts mycket genom åren, dess varo eller icke vara.

De senoste åren sörskilt Corono âret 2020 var Londbadet mycket vülbesökt. Med mycket lolk
på en förhållondevis liten yto blir det emellanåt lite turbulent. Det hor också vorit så att
fomiljer har känt sig otrygga på området nlir det vorit som mest besökare.

Londbodet måste få en bemanning som kan öka tryggheten och säkerheten för de badande
och deros fømiljer.

Om inte stikerhet och trygghet kan upprtitthållas på grund av ekonomiska begrtinsningor
ör Uddevolloportiet öppno för ott se över möjligheten ott to ut en ovgift för att bada. En

ovgift öppnar möjligheter för att ho vissa ordningsregler som kommer göra så fler kon känna
sig trygga dtir.

Det kan ocksâ ge möjligheter øtt reínvesterq i anlliggningen då det i nrirtid kommer behövos.
Tex ott värma upp vattnet.

Uddevallapørtiet anser också ott en flerårspløn sko utarbetos för Londbadet sú vi kan
budgetero den verksomheten och inte sttilla verksomheter mot vqrondra.

Lors Olsson UP

Klas Gerle UP

Kent Andreasson UP



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2021/00106  

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 
införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Henrik Sundström (M) och Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-15 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Jarmo Uusitalo (MP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-16 

Motionärerna  

Kultur och fritidsnämnden  

 



 

 
 

 

 
 

 
Underlag inträdesförslag Landbadet 1 (2) 

Datum 2021-01-12 Dnr: nr 

 

 

 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg 

Telefon 0522-696508 

e-post Jonas.hagberg@uddevalla.se 

 

Forvaltning  

Kultur och fritid  

Avdelning  

fritid och unga 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 34 Uddevalla Varvsgatan 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se  

Inträde Landbadet 
 

1. Bakgrund 

Landbadet är en stor del av kommuninvånarnas badkultur och en del av Gustafsbergs besöksmål under 

sommarhalvåret. Landbadets medarbetare upplever ett hårt tryck på anläggningen under de bättre 

sommardagarna vilket är positivt. Dock upplever medarbetarna att, när vi inte tar inträde och inte bedriver 

någon livräddande verksamhet, har vi ej mandat eller mycket begränsade möjligheter att upprätthålla och 

efterleva ordningsregler.  

 

Även besökande barnfamiljer upplever en stökig miljö under somrarna och har under 2020 flertalet 

gånger kontaktat medarbetare på plats samt Enhetschef via kontaktcenter i frågan och efterfrågat ökad 

säkerheten och ordning under anläggningens öppettider.   

2. Syfte och mål 

Verksamheten har för avsikt att ta betalt av anläggningens besökare via en symbolisk summa.  

Denna åtgärd skulle ge verksamheten större mandat och förbättrade förutsättningar i att erbjuda besökarna 

en säkrare vistelse, samt vidare även jobba förebyggande mot vandalisering och erhålla täckning för 

skadegörelse och vandalisering under dagtid. 

 

Med symbolisk summa är ett förslag enligt nedan: 

Enkel entré   

6år –  > 10kr 

Familj 2vuxna/2-3barn 30kr 

Säsongskort Familj (1 vuxen- 2-3barn) 390kr 

Säsongskort Familj (2vuxna/2-3barn) 490kr 

 

Förutom att verksamheten får större mandat och förbättrade förutsättningar generellt ger det även 

möjlighet att finansiera driftskostnaden för uppvärmning av bassängerna vilket även det är något som 

besökarna saknar. 

 

  



 

 

 

 
 

 
Underlag inträdesförslag Landbadet 2 (2) 

 
 

 

      

     

    

  

3. Avgränsningar 

För att möjliggöra avgiftsbeläggning finns det behov av att komplettera nuvarande byggnader med 

bland annat en snurrgrind och arbetsyta för medarbetarna. 

 

Inväntar kostnadsunderlag från ramavtalad leverantör. 

 

 

4. Verksamhetens åtagande 

Verksamheten har för avsikt att använda sig av befintlig personal på Walkesborgsbadet under Landbadets öppethållande 

med en mer flexibel säsong kopplat till vädret och besökarantalet i respektive anläggningar. 

 

 

Verksamheten har för avsikt att hålla öppet Landbadet enligt nedan: 

Vid sommarväder, helger (Fredag-söndag) v.12-22 

Hela veckor (Måndag-söndag) v.23-33 

Vid sommarväder, helger (Fredag-söndag) v.34-37 

 

Efter omvärldsanalys uppdagades att vi öppnar vår anläggning sent och stänger tidigt på året. 

 

5. Tidplan 

Verksamheten har för avsikt att tidigarelägga Landbadets öppning till första helgen i Maj (1/5) och att senarelägga 

säsongsstängningen till sista helgen i september. Under maj respektive september månad kommer anläggningen endast 

vara öppen fredag-söndag kopplat till skolans lovdagar. Detta för att möjliggöra utomhus aktivitet och förstärka 

Badkulturen i området och kommunen i sin helhet. 

 

Beslut om genomförande senast slutat av februari, början av mars för att ges möjligheten att hinna genomföra innan 

sommarsäsongen.  

 



  Förslag placering entré Landbadet 
 

 

 

 

Pilförklaring 

Översta pilen högersida: 

Här placeras snurrgrind för att 

skapa en utgång. Detta för att kunna 

hänvisa till en utgång då målet är att 

endast ha en entré med betalning 

samt en utgång. 

 

Nedersta pilen Högersida: 

Nuvarande placering av snurrgrind, 

denne flyttas till övrepilen där den 

skapar en utgång. 

Här monteras en enkelgrind (Dörr) 

för att skapa en entré. 

Vid sidan om dörren placeras en 

liten byggnad för 

betalningsmöjlighet för besökarna. 

Storlek på byggnad är ca 2*2m 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2022-04-01 Dnr KFN 2022/00038 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2022 

Sammanfattning 

 

I budget för 2022 har 100 000 kr avsatts till bidrag för pensionärsorganisationer som är 

verksamma i Uddevalla kommun. Förvaltningen har med ledning av de uppgifter som 

inlämnats av pensionärsföreningarna om sin verksamhet för 2021, upprättat förslag till 

fördelning av 100 000 kr. 

 

40 000 kronor fördelas för lokalkostnader och resterande del, 60 000 kronor, fördelas 

som ett generellt stöd med föreningens medlemsantal som grund. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01  

Bilaga 1; Förslag till fördelning av 2022 års bidrag till pensionärsföreningar  

Bilaga 2; Tabell pensionärsbidrag 2022.  

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja 

 

Forshälla PRO 3 735 kr 

 

Lane-Ryrs Pensionärsförening  1 260 kr 

 

Skogslyckans PRO          14 907 kr 

 

Skredsviks PRO                     13 179 kr 

 

SPF Fräkne                       3 888 kr 

 

SPF Hafsten                       3 088 kr 

 

SPF Viken                     9 134 kr 

 

Sv. Kommunalpens. Förbund 20 898 kr 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2022-04-01 Dnr KFN 2022/00038 

  

 

 

 

Södertullskyrkans RPG  996 kr 

 

Uddevalla Bridgeförening 11 676 kr 

 

Uddevalla-Ljungskile PRO 6 758 kr 

 

Vision Seniorer Uddevalla  3 571 kr 

 

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 3 124 kr 

 

Ljungskile Bridgeklubb 2 063 kr 

 

Aktiva Seniorer i Uddevalla  1 722 kr 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden fördelar årligen föreningsbidrag till pensionärsorganisationer 

som är verksamma inom Uddevalla kommun. Samtliga ansökande föreningar har ansökt 

om och beviljats bidragsberättigande i enlighet med de normer som Kultur och 

fritidsnämnden beslutade 2007-08-22 § 120. 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Torben Larsson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till berörda föreningar 
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BILAGA 1: Förslag till fördelning av 2022 års bidrag till pensionärsföreningar     
 
Översikt  

 Beviljat 2021 Budget 2021 Förslag 2022 Budget 2022 

Lokalbidrag 40 000:-  40 000:-  

Medlemsbidrag 60 000:-  60 000:-  

Summa 100 000:- 100 000:- 100 000:- 100 000:- 

               
 

Medlemmar 2021  (bidraget  utgör ca 14 kronor/medlem) 

  
  

 

     Bidrag 2021          Antal medl. 2021 Förslag 2022 (kr) 

Aktiva Seniorer 1 907 102 1 422 

Forshälla PRO 3 760 268 3 735 

Uddevalla Ljungskile PRO 5  546 340 4 739 

Skogslyckans PRO 6 808 453 6 314 

Skredsviks PRO 6 728 470 6 551 

Lane-Ryrs pensionärsförening  1 007 85 1 185 

SPF Fräkne 3 532 261 3 638 

SPF Hafsten 2 269 169 2 355 

SPF Viken 6 325 454 6 328 

Sv kommunalpen förb 15 269 1 155 16 098 

Vision Seniorer Uddevalla 3 411 249 3 470 

Södertullskyrkans RPG 645 40 557 

Uddevalla Bridgeförening 2 216 147 2 049 

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 577 43 599 

Ljungskile bridgeklubb 0 69 962 

 

           60 000 4 305                60 000 

   

Lokalkostnad 2021  (bidraget utgör ca 13 % av hyreskostnad för 2021) 

  
   

 
Bidrag 2021     Hyreskostn. 2021 Förslag 2022 (kr) Not 

Aktiva Seniorer 189 2 400 301 1) 

Forshälla PRO 0 0 0 2) 

Uddevalla Ljungskile PRO 5646 16 115 2 019 3) 

Skogslyckans PRO 9505 68 580 8 593 4) 

Skredsviks PRO 6216 52 900 6 629 5) 

Lane-Ryrs pensionärsförening  65 600 75 6) 

SPF Fräkne 0 2 000 251 7) 

SPF Hafsten 1168 5 850 733 8) 

SPF Viken 1132 22 400 2 807 9) 

Sv kommunalpen förb 4433 38 308 4 800 10) 

Vision Seniorer Uddevalla 0 800 100 11) 

Södertullskyrkans RPG 826 3 500 439 12) 

Uddevalla Bridgeförening 8743 76 828 9 627 13) 

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 2078 20 152 2 525 14) 

Ljungskile bridgeklubb 0 8 788 1 101 15) 

 
           40 000                   324 371                 40 000  

  

 

Noteringar: se sidan 2 
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Noteringar. Detta måste kollas inför 2022 

 

1) Avser hyra för lokal, Riddartemplet Knape, Kålgårdsbergsgatan 2. Lokalen används 

         8 ggr/år.   

 

2) Avser Forshälla bygdegård som föreningen äger. För denna fastighet erhåller 

föreningen ett verksamhetsbidrag från Kultur och fritidsnämnden på 25 000 kr för 

2022, beslut Dnr KFN 2021/156.   

 

3) Avser hyra enligt kontrakt för lokal på Kålgårdbergsgatan 2, PRO Bohuslän. Lokalen 

används 10 h/vecka. 

 

4) Avser hyra enligt kontrakt för lokal Sunnanvindsvägen 10, Uddevallahem. Lokalen 

används 20 h/vecka.  

 

5) Avser hyra enligt kontrakt för Bygdens Hus, Skredsviks samhällsförening samt 

Klockarevägen, Herrestads församling. Lokalerna används 6 h/vecka.  

 

6) Avser hyra av lokal i Lane-Ryrs Bygdegård. Lokalen används 2 h/vecka.   

 

7) Avser hyra av Ljungs församlingsgård samt lokal i Lyckorna golfklubbs anläggning. 

Lokalen nyttjas ca 1 h/vecka. 

 

8) Avser hyra av Jaktstugan Rotviksbro och Persgården Herrestad.. Månadsmöte, boule, 

brigde, sånggruppen och matlagning. Lokalerna används 6 h/vecka.   

 

9) Avser hyra enligt kontrakt för lokal på Södertullsgatan 8, Riksbyggen (expedition). 

Lokaler används 6 h/vecka. Föreningen hyr även lokaler för verksamhet hos 

Södertullskyrkan.   

 

10) Avser hyra enligt kontrakt av lokal i Folkets Hus. Lokalen används 5 h/vecka. 

 

11) Hyr av Uddevalla kommun aktivitetscentret Ryttaren för medlems- och styrelsemöten. 

Lokalen används 2 h/vecka.   

 

12) Avser hyra av lokal i Södertullskyrkan, Asplundgatan 36. Lokalen används 5 h/vecka.   

 

13) Avser hyra på Kurödsvägen 22B, Tomas Grävare. Lokalen används 26 h/vecka, till 

bridgespel och kurser.   

 

14) Avser hyra på Kurödsvägen 22 B, Uddevalla Bridgeförening. Lokalen används  

7 h/vecka till bridgespel. 

 

15) Avser hyra av lokal hos Lyckorna Golfklubb och Alliansföreningen Ljungskilegården. 

Lokalen används 9 h/vecka till bridgespel, tävlingar och utbildning/kurser. 

 

 

 



Bilaga 2: Tabell pensionärsbidrag 2022

Förening Medlemsantal kr/medlem Bidrag (kr)

Forshälla PRO 268 13,93728 3 735

Lane-Ryrs Pensionärsför 85 13,93728 1 185

Skogslyckans PRO 453 13,93728 6 314

Skredsviks PRO 470 13,93728 6 551

SPF Fräkne 261 13,93728 3 638

SPF Hafsten 169 13,93728 2 355

SPF Viken 454 13,93728 6 328

Sv. Kommunalpens. Förbund 1 155 13,93728 16 098

Södertullskyrkan RPG 40 13,93728 557

Uddevalla Bridgeförening 147 13,93728 2 049

Uddevalla-Ljungskile PRO 340 13,93728 4 739

Vision Seniorer Uddevalla 249 13,93728 3 470

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 43 13,93728 599

Ljungskile bridgeklubb 69 13,93728 962

Aktiva Seniorer i Uddevalla 102 13,93728 1 422

Totalt 4 305 60 000

Förening Hyra (kr) procent/hyran Bidrag (kr)

Forshälla PRO 0 0,125305 0

Lane-Ryrs Pensionärsför 600 0,125305 75

Skogslyckans PRO 68 580 0,125305 8 593

Skredsviks PRO 52 900 0,125305 6 629

SPF Fräkne 2 000 0,125305 251

SPF Hafsten 5 850 0,125305 733

SPF Viken 22 400 0,125305 2 807

Sv. Kommunalpens. Förbund 38 308 0,125305 4 800

Södertullskyrkan RPG 3 500 0,125305 439

Uddevalla Bridgeförening 76 828 0,125305 9 627

Uddevalla-Ljungskile PRO 16 115 0,125305 2 019

Vision Seniorer Uddevalla 800 0,125305 100

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 20 152 0,125305 2 525

Ljungskile bridgeklubb 8 788 0,125305 1 101

Aktiva Seniorer i Uddevalla 2 400 0,125305 301

Totalt 319 221 40 000

Förening Totalt bidrag 2022

Forshälla PRO 3 735

Lane-Ryrs Pensionärsför 1 260

Skogslyckans PRO 14 907

Skredsviks PRO 13 179

SPF Fräkne 3 888

SPF Hafsten 3 088

SPF Viken 9 134

Sv. Kommunalpens. Förbund 20 898

Södertullskyrkan RPG 996

Uddevalla Bridgförening 11 676

Uddevalla-Ljungskile PRO 6 758

Vision Seniorer Uddevalla 3 571

Onsdagsbridgen 7nt Uddevalla 3 124

Ljungskile bridgeklubb 2 063

Aktiva Seniorer i Uddevalla 1 722

Summa 100 000



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2022-04-01 Dnr KFN 2022/00021 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Donation till Uddevalla kommun, reproduktion av konstverk av 

Gunnar Åberg  

 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun mottog i februari 2022 en donation av en inramad tavla, från Sune 

Brattberg.  

 

Tavlan är en reproduktion av Gunnar Åbergs målning över Uddevalla centrum och 

Bäveåns utlopp i Byfjorden, målad cirka 1890. En avbildning av denna målning pryder 

omslaget till Uddevalla stads historia, skriven av Martin Åberg 1997.  

 

Enligt Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer ska den nämnd som 

gåvan riktar sig till besluta om gåvan tas emot eller inte. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden tackar för gåvan och meddelar att bilden kommer registreras 

bland övriga kommunala konstverk.  

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Sune Brattberg  
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2022-04-01 Dnr KFN 2022/00040 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Öppna sammanträden för kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-11-18 (§ 148) att stänga sina sammanträden 

för allmänheten från och med 2020-12-08 och under den period som 

Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för att begränsa smittspridning av Covid-19. 

 

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och 

samhällsfarlig sjukdom. Rådande restriktioner som i nuläget gäller handlar om att 

vaccinera sig, stanna hemma vid symtom och att ovaccinerade bör undvika 

inomhusmiljöer där många samlas1. Mot bakgrund av detta föreslås att kultur och 

fritidsnämndens sammanträden återigen kan vara öppna för allmänheten.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-11-18 § 148 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden öppnar sina sammanträden för allmänheten från och med 

2022-05-18.  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  

                                                      
1 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-

det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu, hämtat 2022-04-01 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
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Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KFN 2020/00151  

Stängda sammanträden för kultur och fritidsnämnden för att 
begränsa smittspridningen av covid-19 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämndens sammanträden har under ett antal år varit öppna för 

allmänheten. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 16 november 2020 

aviserat skärpta restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.  

  

En kommungemensam bedömning är gjord i kommundirektörens ledningsgrupp i 

samråd med säkerhetschef och kommunjurist. Utifrån denna rekommenderas kultur och 

fritidsnämnden att besluta om stängda sammanträden.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden stänger sina sammanträden för allmänheten från och med 

2020-12-08 och under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för 

att begränsa smittspridning av Covid-19. 

  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-11-23 

Annelie Högberg, Kent Andreasson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-23 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2020-11-25 till 

Kommunledningskontoret 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-04-13 Dnr KFN 2022/0045 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Adam Gistedt 

Telefon 0522-69 64 37 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa på Fridhemsvallen  

Sammanfattning 

Kommunen övertog Fridhemsvallen, då benämnd Kamratgården under september 2021. 

I samband med övertagandet antog kultur- och fritidsnämnden ny taxa för 

anläggningen, en taxa som i stort matchade taxan för C-planen på Rimnersvallen då 

dessa anläggningar ansågs jämförbara. 

 

Därefter har Oddevold avancerat till division 1 och kommunen har lagt resurser på att 

iordningställa anläggningen för att klara de krav som division 1 spel innebär. I och med 

upprustning av anläggningen anser kultur- och fritidsförvaltningen att Fridhemsvallen är 

jämförbar med andra anläggningar där taxan baseras på en ordinarie taxa om 20% av 

bruttointäkterna. I de fall intäkterna understiger minimitaxan bör minimaxan gälla (se 

beslutsunderlag). Förvaltningen föreslår att denna taxa endast ska omfatta division 1 

spel och högre. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Taxa för Fridhemsvallen 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden antar bilagd taxeförändring för Fridhemsvallen att gälla från 

och med 2022-05-01. 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Adam Gistedt 

Förvaltningschef Enhetschef 
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Fridhemsvallen 20220501 Fridhemsvallen 20220101-20220430
Kategori Kategori

Arrangemang Uddevallaförening Övriga Arrangemang Uddevallaförening Övriga

Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid

Seniorer kr per tim kr per tim Seniorer (2 tim bokning) kr per tim kr per tim

Entrébelagt senior Div.1 och uppåt (4 tim bokning) inklusive  Café Entrébelagt 1640 820 2000 1000

Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna Icke entrébelagt 1120 560 1500 750

Minimitaxa: 3600 900 6000 1500

Ungdom , kr/tim           

Entrébelagt div.2 och neråt (2 timmar) 1640 820 2000 1000 11 mot 11 / 9 mot 9 Uddevallaförening Övriga

Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1120 560 1500 750 Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500

Ungdom , kr/tim           

11 mot 11 / 9 mot 9 Uddevallaförening Övriga 7 mot 7 200 400

Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Helplan 285 320 500 P

7 mot 7 200 400 Halvplan 143 160 250 Q

En tredjedels plan 95 107 167 F

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Cafe (endast i samband med arrangemang) kr/tim 80 80 160

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Helplan 285 320 500 P

Halvplan 143 160 250 Q

En tredjedels plan 95 107 167 F



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-04-13 Dnr KFN 2022/00005 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 11 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-04-20  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) för uppdraget som andre vice ordförande i kultur och 

fritidsnämnden, 

Protokollsutdrag KF 2022-03-09 § 62 

 Protokollsutdrag Valberedningen 2022-03-07 § 5 

 Mail 2022-01-31 

 

Energi och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 

Energi och klimatplan 

Protokollsutdrag KF 2022-03-09 § 47 

Protokollsutdrag KS 2022-02-23 § 54 

Sammanställning remissvar energi och klimatplan 

Slutrapport - Beräkning av koldioxidutsläpp 

Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 

 

Granskningsrapport från revisionen 

Följebrev - Grundläggande granskning 2021 

Grundläggande granskning 2021 Uddevalla kommun 

 

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på Bodele 

Protokollsutdrag 2022-02-23 KS § 46 

Protokollsutdrag 2022-03-09 KF § 45 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-02-02 

 

Revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut KS 2022-02-22 

Förslag på dokumenthanteringsplan för process lämna ut handlingar 1.7.2 

Förslag på dokumenthanteringsplan för process offentlig dialog 1.2.2 

Förslag på dokumenthanteringsplan för process återkoppla till förtroendevalda 

1.2.7 

Yttrande KS 2022-02-22 

 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2021 

Protokollsutdrag 2022-03-30 KS § 106 

Tjänsteskrivelse 2022-03-08 KLK 

 

Synpunkter inkomna via Kontaktcenter 

 Synpunkt daterad 2021-01-09 

 Synpunkt daterad 2021-05-25 
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 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-04-13 Dnr KFN 2022/00005 

  

 

 

 

 Synpunkt daterad 2021-09-29 

 Synpunkt daterad 2021-11-25 

 

 
Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 
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