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Sammanfattning av planförslaget 
 
Detaljplanen prövar områdets lämpliget att möjliggöra för en utbyggnad i direkt anslutning till 
befintlig tennishall. Detlajplanen prövar även möjligheten till att nyttja markområdet för 
kontorsverksamhet. Planförslaget kan sammanfattas enligt följande:  

 
• Ytterligare kvartersmark tillskapas för fastigheten Tvärflöjten 1, om ca 2200 kvm 

 
• Tvärflöjten 1 ges möjlighet att ha full rådighet över in- och utfartsväg 

 
• Busshållplats längs med Fjällvägen breddas och förlängs till förmån för en 

tillgänlighetsanpassad hållplats 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta 
 
Till detaljplanen hör: 

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

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

☒ Undersökningssamråd, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-07 
☒ Bergteknisk utredning, Norconsult 2021-12-16 
☒ Naturvärdesinventering, Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö 2021-12-02 
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Planförfrågan har inkommit till Uddevalla Kommun i syfte att pröva möjligheten för en utökning av 
den befintliga tennishallen inom fastigheten Tvärflöjten 1 och del av fastigheten Boxhult 1:1. Positivt 
planbesked beviljades för området av Kommunstyrelsen 2020-01-07. Området är sedan tidigare 
planlagt med stadsplan som vann laga kraft 1975 där aktuellt markområde var avsatt för 
samlingslokaler samt allmän platsmark, park. 

Gällande stadsplan medger idag inte den yta som krävs för att tennishallen ska kunna utveckla sin 
verksamhet. För att möjliggöra för en större byggrätt och annan fastighetsbildning krävs därför en ny 
detaljplan.  

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa ytterligare yta för idrottsändamål 
kombinerat med kontor. 

Vidare är syftet är att möjliggöra för en idrottshall i ett plan kombinerat med kontor alternativt 
möjliggöra för kontorsverksamhet upp till två plan. Fastigheten ges full rådighet över sin in och 
utfartsväg.  

I planläggningen prövas även möjligheten till att utvidga Fjällvägen till förmån för 
tillgänglighetsanpassad busshållplats 

Planförfarande  

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

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

Planprocess för standardförfarande 
Detta är samrådet som ämnar att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga fastighetsägare 
inom planområdet, övriga berörda fastighetsägare samt berörda myndigheter och företag har 
möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs tillgängligt i stadshuset, bibliotek och 
på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

SAMRÅD 
Detaljplanen är nu i samrådsskedet. Syftet är att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga 
fastighetsägare inom planområdet, övriga berörda fastighetsägare samt berörda myndigheter och 
företag har möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs tillgängligt i stadshuset, 
bibliotek och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget som sedan besvaras 
och bearbetas för att sedan justera detaljplanen till nästa skede. 
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Tidplan

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

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande. 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

Planskeden  
Planbesked 2020-01-29 
Uppstart 2021-05-26 
Samråd 2022-05-11 – 2022-05-25 
Granskning Kvartal 3 2022 
Beslut om antagande Kvartal 4 2022 
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Plandata 

Lokalisering 
Planområdet är beläget i de norra delarna av Uddevalla tätort, ca 2 km från centrum.  

Markägoförhållande 
Planområdet utgörs av två fastigheter. Tvärflöjten 1 som i sin helhet är i enskild ägo. Fastigheten 
Boxhult 1:1 ägs av kommunen.  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden och servitut inom och intill planområdet, finns 
tillhörande fastighetsförteckning. 

Planförslaget innehåller 
Kvartersmark     
Idrottshall, Kontor  ca 5800 m2 

Allmän platsmark 
Parkmark   ca 680 m2  
Gata  ca 460 m2 

  

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

Tvärflöjten 1 Boxhult 1:1

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. ska tillämpas.  

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.  

Det aktuella planområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB. Planområdet berörs inte 
heller av de särskilda hushållningsbestämmelser som redovisas enligt 4 kap MB. Planförslaget 
bedöms kunna medföra god hushållning av mark- och vattenområden då området är bebyggt sedan 
tidigare och har tillgång till god infrastruktur.  

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning & fastigheter. 



9 
 

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  
 
Bedömningen görs att inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar 
att överskridas inom det aktuella planområdet. Planförslagets genomförande bedöms sammantaget 
inte medföra ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. 

Områdesskydd 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 
Det används för att skydda bevarandevärda resurser i Sverige och måste beaktas i 
detaljplanearbetet. 

Aktuellt planområde ingår i region med generellt förbud mot markavvattning i enlighet med § 4 
Förordning 1998:1388 om vattenverksamhet. Planförslaget berör ingen vattenverksamhet och 
bedöms inte strida mot det generella förbudet. Vidare berörs området inte av några formella skydd 
avseende naturvärden.  
 
Inom planområdet finns särskilt skyddsvärda träd som kommer påverkas av ny bebyggelse. Åtgärder 
på de skyddsvärda träden som kan komma att väsentligt förändra naturmiljön ska samrådas med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter 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. 

Begränsad klimatpåverkan  
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i problemet med för stora mängder växthusgaser 
i atmosfären och vad FN:s ramkonvention ställer för krav för att hantera detta. Miljömålet 
eftersträvar att halten av växthusgaser i atmosfären ska minska, i enlighet med FN:s ramkonvention, 
så att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. 

Planförslaget möjliggör för en utökning av kvartersmark och en högre byggrätt av befintlig fastighet 
genom att ett mindre område av naturmark ianspråktas. Genom att utveckla en redan befintlig 
fastighet nyttjas redan gjorda investeringar på ett resurseffektivt och hållbart sätt.  
Fastigheten har idag tillgång till god infrastruktur och inom planområdet finns busshållplats vilket 
möjliggör för ett kollektivt resande till området vilket kan minska körsträckor med bil.   
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Frisk luft 
Miljömålet ”frisk luft” grundar sig i problematiken med luftföroreningar och effekten det medför på 
människors hälsa. Miljömålet eftersträvar att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas. Åtgärder för att hantera detta är att minska utsläppskällor av 
olika slag. 

Med en placering av idrottshall och kontor i ett läge nära sammanhållen bebyggelse och med goda 
möjligheter att gå, cykla eller åka kollektivt till planområdet ges förutsättningar om att eftersträva 
målet om frisk luft.  
 

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 eftersträvas.  

Planförslaget innebär att ett redan planlagt område tas i anspråk. Delar av området har inte 
exploaterats sedan tidigare och att möjliggöra för utbyggnad och utveckling av befintlig fastighet 
medför till ett mer effektivt nyttjande av mark och befintlig infrastruktur. Detaljplanen medverkar 
därmed till en god hushållning av resurser.   
 

Ett rikt växt och djurliv 
Miljömålet ”ett rikt växt och djurliv” grundar sig i problematiken med våra växt och djurliv minskar till 
följd av hur vi nyttjar mark och miljö. Miljömålet eftersträvar att den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

För att tillskapa ytterligare kvartersmark krävs att viss naturmark tas i anspråk, vilket minskar 
effekten av ett rikt växt och djurliv. Detaljplanen tar inte mer naturmark i anspråk än vad som anses 
vara nödvändigt för en utbyggnad till befintlig fastighet. En alternativ placering för en nybyggnation 
hade kunnat medföra att ett större ingrepp av oexploaterad mark tas i anspråk och därmed anses 
miljömålet till stor del vara oförändrad.  
 
 
 
 
 
 



11 
 

Kommunala miljömål 
 
Planera hållbarhet 
Vi ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning 
med natur- och kulturresurserna. 

Planförslaget bidrar till god bebyggelsestruktur med möjlighet till att minska energi och 
transportbehoven.  

Skapa förutsättningar 
Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, 
minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.    

Genom möjliggörande för tillbyggnad av redan exploaterad fastighet medverkar detaljplanen till att 
aktivt hushålla med våra resurser genom en fortsatt användning av befintliga lokaler.   

Tänk på hur du reser 
Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

Planområdet är i direkt anslutning befintlig bostadsbebyggelse samt busshållplats vilket möjliggör för 
transpororter som bidrar till att klimatpåverkan minimeras. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11. Antas detaljplanen medföra en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras, bland annat genom att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Planerad användning bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna, inte försämra människors 
hälsa och inte heller påverka vare sig miljömål eller natur- och kulturvärden negativt i nämnvärd 
omfattning.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-förordningen 
bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 
miljöpåverkan i samråd 2021-07-07. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) 
behöver således inte utföras för denna detaljplan. 
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Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 
Uddevalla har även en gällande fördjupad översiktsplan för tätorten Uddevalla - Fördjupad 
översiktsplan för Uddevalla tätort, antagen 2017-10-11. Fördjupningen av översiktsplanen är en 
konkretisering av översiktsplanens intentioner applicerade i Uddevalla tätort. 

Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort 
Planområdet är beläget i centrala Uddevallas norra delar och omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen för Uddevalla tätort från 2017. Den fördjupande översiktsplanen är ett strategiskt 
vägledande och syftar till att på ett hållbart sätt tillvarata befintlig infra- och samhällsstruktur. Ny 
byggnation bör ske i nära anslutning till befintliga vägar, vatten och avlopp, fjärrvärme och 
kollektivtrafik. I samband med exploatering ska hänsyn ska tas till grönstrukturen och tätortsnära 
rekreationsområden ska ökas och hållas lättillgängliga.   

I den fördjupade översiktsplanen är planområdet utpekat som område för bebyggelse, planlagt 
sedan tidigare. Planförslaget strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. 

 

Figur 4. Del ur FÖP Uddevalla Tätort, 2017 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av en stadsplan från 1975, Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan 
för del av Uddevalla kommun, Boxhultberget mm. (Arkivnummer akt 14-UDD-5/1975). Gällande 
detaljplan berör del av Boxhult, fjällvägen i en sträckning om ca 300 meter med en utvidgning på 
både östra och västra sidan av vägen. Inom området för ny detaljplan medges marken för 
samlingslokaler, park eller plantering och gata eller torg. Området berör del av den gällande planen 
med syfte att användas till förenings- eller samlingslokaler med tillhörande ändamål. Fastigheten har 
utvecklats i enlighet med gällande plan och den byggrätt som tillåts och inget utrymme ges för 
fastigheten att utvecklas vidare.  
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Figur 5. Gällande stadsplan 14-UDD-5/1975, laga kraft 1975-02-28. Bilden visar ungefärlig utbredning av planområdet i 
relation till befintlig stadsplan. 

Planbesked 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29 §37 att godkänna begäran om planbesked för att pröva 
möjligheten till ytterligare idrottsändamål inom fastigheten Tvärflöjten 1. 

Övrigt beslutsunderlag 
Parkeringsnorm 
Uddevalla kommun har en parkeringspolicy som agerar riktlinje för antalet parkeringsplatser som bör 
uppföras för respektive markanvändning. Nu gällande parkeringsnorm är antagen av Uddevalla 
kommun 2021-06-10. Den policy som är antagen vid tillfälle för sökt bygglov fungerar som riktlinje. 

Dagvattenstrategi 
Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 
Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 
2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 
belastningen på ledningssystem och recipienter.  

Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk 
resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen dagvattenavledning och att 
dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastning på recipient 
och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så att översvämning eller annan 
olägenhet inte sker för omgivningen. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Pågående markanvändning  
 

Förutsättning 
Planområdet består av två fastigheter, fastigheten Tvärföjten 1 som är bebyggd med idrottshall och 
viss del anlagd grusbelagd parkering och del av Boxhult 1:1 som utgörs av skogsbeklädd kuperad 
naturmark. Del av planområdet omfattas även av infarten till fastigheten Tvärflöjten 1 samt 
huvudleden Fjällvägen som består av en bussficka samt gångbana.  Området är planlagt för 
samlingslokaler och park eller plantering. Planområdet avgränsas av skogsbekädda naturområde 
efterföljt av villaområden i söder, väster och i öst.  

 

Figur 6. Befintlig markanvändning i och kring planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förelår en förändrad markanvändning från samlingslokaler till förmån för idrotshall och 
kontor. Del av park eller plantering i norr kommer genom planförslaget ingå i användningen 
idrottshall och kontor. Planen medför att fastigheten Tvärflöjten 1 får möjlighet att bygga ut sin 
vrksamhet. Del av vägområdet för Fjällvägen möjliggör för en utbyggnad av befintig busshållplats.    
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Naturmiljö 
Natur 
Förutsättning 
Planområdets norra del består av kuperad skogsmark, där barr-blandskog av tall dominerar. Till stor 
del domineras skogsområdet av urberg även om viss del av skogen även står på glacial lera och 
stenkross. Där tennishallen är belägen domineras utfyllningsmark med en blandning av asfalt och 
stenkross. Marken i detaljplanens södra del utgörs av en slänt av fyllnadsmaterial som stupar mot 
sydost och utanför planområdets västra delar finns en naturlig sänka med bäck. I nordöstra delen av 
planområdet finns en ca 5 meter djup sänka som delar berget i två mindre höjder, i övrigt bestå 
planområdets östra delar av planmark.  

Området har varit föremål för inventering 2004 av Föreningen Bohusläns Flora inom projekt 
”Bohusläns Flora 2011”. Inventeringen påträffade 20 arter av kärlväxter inom en punkt med 
noggrannhet om 100m. Av dessa arter är det två som är rödlistade, ask och skogsalm.  

På uppdrag av Uddevalla kommun har en naturvärdesinventering har utförts av Örnborg Kyrkander 
(2021-12-02) med syfte att utföra en inventering av områdets naturvärden och skyddsvärda träd. 
Naturvärdesklassningen har utförts i enhetlighet med SIS-standard SS199000:2014 med stöd av SIS-
TR 199001:2014 (Swedish Standards Institute (SIS) 2014). Områden har klassificerats utifrån dess 
förhöjda naturvärden som kan vara av betydelse för biologisk mångfald på fältnivå med tilläggen 
naturvärdesklass 4 och skyddsvärda träd. Påvisade förhöjda naturvärden redovisas genom fyra 
klasser. Utredningen visar att det inom planområdet identifierades fyra naturvärdesobjekt med 
förhöjda naturvärden (se utbredning i figur 7).  

Figur 7.  Identifierade naturvärdesobjekt inom 
inventeringsområdet. 
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Två områden hade naturvärden motsvarande klass 3 (påtagligt naturvärde) och två hade naturvärden 
motsvarande klass 4 (visst naturvärde). Naturvärdesobjekten utgörs av mestadels av naturmark längs 
planområdets kanter och täcker således en mindre del av inventeringsområdet.  

Objekten i naturvärdesklassningen 3 och 4 är områden som i sig själva inte behöver vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald. Sammantaget utgörs planområdet inte av några 
formella skydd avseende naturvärden.  

Utöver naturvärdesobjekten identifierades även 55 skyddsvärda träd. Av träden var de 7 som var 
grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med en utvecklad hålighet i huvudstam och bedöms då enligt 
Naturvårdsverkets definitioner som särskilt skyddsvärda. Det påträffades inga jätteträd eller mycket 
gamla träd inom planområdet. 

NVO Naturtyp Areal Naturvärdesklass 

1  Igenväxtmark 0.16 ha 4 

2 Skog och Träd 0.13 ha 4 

3 Skog och Träd 0.25 ha 3 

4 Skog och Träd 0.25 ha 3 

Figur 8. Identifierade skyddsvärda träd inom planområdet. Det 
rödmarkerade punkterna visar de träd som är särskilt skyddsvärda. 
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Sammantaget saknar området höga biotopvärden och på så sätt även den livsmiljö som många 
naturvårdsarter behöver. I naturvärdesinventeringen har det därför konstaterats att området 
sannolikt inte hyser många naturvårdsarter.  

Planförslag och konsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget medför att skogsmark tas i anspråk för bebyggelse vilket har viss 
negativ konsekvens för områdets naturmiljö. Dessa konsekvenser vägs i planförslaget för att uppnå 
målet om god bebyggd miljö. 

Arealen för naturmarken minskar med uppskattningsvis 2000 kvadratmeter varav hälften inryms 
inom NVO 3 respektive NVO4. Naturmark som tas i anspråk i de norra delarna av skogsområdet har 
idag påtagligt naturvärde men som i sig själva inte behöver utgöra områden av särskild betydelse. 
Skogsområdet i väst och sydväst bibehålls i sin helhet vilket innebär att naturmiljön fredas och antas 
även fortsätta utanför inventeringsområdet och en bit ut i de skogsområde som omgärdar 
detaljplanen.   

Inom planområdet utpekat som kvartersmark är det 3 träd som kan komma att påverkas av åtgärder 
i samband med ett genomförande av detaljplanen.  För åtgärder som påverkar särskilt skyddsvärda 
träd finns risk för en väsentlig påverkan av naturmiljön. Innan sådana åtgärder på särskilt 
skyddsvärda träd ska genomföras ska samråd utföras med Länsstyrelsen (enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken). Samråd med Länsstyrelsen görs i samband med ett genomförande av detaljplanen och 
efter att planen vunnit Laga Kraft. 
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För de träd som kategoriseras som skyddsvärda träd ska hänsyn tas om så är möjligt och praktiskt 
genomförbart.  

I samband med ett genomförande av detaljplanen som kommer att innebära avverkning av träd ska 
kompensationsåtgärder genomföras. Den förlust av biologisk mångfald som medförs när särskilt 
skyddsvärda träd avverkas kan till viss del åtgärdas av tillskapandet av en faunadepå med placering 
enligt figur 8. Ytterligare exempel på åtgärder beskrivs mer i rapporten för Naturvärdesinventering.  

Rekreation 
Förutsättning 
Planområdet utgörs tills stora delar oexploaterad skogs- och naturmark. Utanför planområdet finns 
ett flertal stigar som leder delvis förbi planområdet i både väster och söder. Naturområdet inom 
planområdet är kuperad och visar inga tecken på rekreation.   

Området mellan väg och planområde är till viss del gräsbeklädd yta och till viss del växtbevuxet.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås del av skogs- och naturmarken att tillgänglighetsgöras för exploatering. 
Rörelse genom och i de skogsområde som omgärdar planområdet kommer inte att påverkas av 
planförslaget och de befintliga gångstigarna är fortsatt tillgängliga.  

Planförslaget möjliggör för en större busshållplats längs med Fjällvägen vilket innebär att området 
mellan väg och kvartersmark föreslås användas som parkmark. Området öppnas upp i och med att 
vegetation röjs vilket tillskapar en mindre yta med parkliknande karaktär.   

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Förutsättning 
Inom planområdet finns idag inga kända fornlämningar. 

Planförslag och konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget inte medför någon negativ påverkan för kulturmiljön. 

Landskapsbild 
Förutsättning 
Området består av befintlig byggnad omgärdat av ett kuperat skogslandskap. Skogsområdet 
avgränsas av villaområden i norr och väst. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse i norra delen av befintlig bebyggelse. Höjdsättningen av 
föreslagen byggnation överstiger inte bergsnivån för befintlig villabebyggelse i norr. Bedömningen 
görs att landskapsbebyggelsen inte påverkas negativt genom att förhålla sig till befintliga 
förutsättningar. 
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Bebyggelse   
Gestaltning & utformning 
Förutsättning 
Bebyggelsen i planområdet området består av befintlig idrottshall. Området är omgärdat av 
naturmark och vägmark i öster. 

Planförslag och konsekvenser 
Ny bebyggelse föreslås tillkomma inom området och främst med syfte av en utbyggnad av befintlig 
byggnad. Planförslaget föreslår en användning idrottshall och kontor med en högre 
exploateringsgrad än vad medges i befintlig stadsplan. 

Planförslaget medger en högsta totalhöjd likt befintlig bebyggelse. Byggnationen underkastar sig 
bakomvarande berg och kommer inte påverka siktförhållanden för befintlig villabebyggelse. 

Kvartersmarken uppgår till ungefär 5800 kvadratmeter varav drygt 4100 kvadratmeter är byggbar 
mark. Planförslaget möjliggör för en bebyggelse på i ett våningsplan som upptar 55% av fastighetens 
yta alternativt en bebyggelse i två våningsplan med ett mindre ianspråktagande av mark.    

Utformningen på byggnadernas fasader, takvinkel och byggnadsstil regleras inte i detaljplanen. 

Solljusförhållanden 
Förutsättning 
Ingen solstudie genomförts för tänkt byggnation. Kvartersmarken ligger till stora delar lägre än 
kringliggande bebyggelse. Det finns ett höjdparti i anslutning norr om kvartersmarken och marken 
sluttar sedan söder och väster ut. 

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagen exploatering föreslås till en sådan höjd att kringliggande bebyggelse inte bedöms 
påverkas. Utanför planområdet sluttar marken mot söder och väster, marken är flack och öppen mot 
gaturum i öster, vilket ger möjlighet till solljus under normal verksamhetstid. Förutsättningarna för 
erforderligt solljus bedöms som goda. 

Gator 
Förutsättning 
Inom planområdet finns idag en mindre busshållplats i anslutning till Fjällvägen. Gång- och cykelväg 
finns anlagd längs med Fjällvägen på användningen park eller natur. 

Infartsväg till kvartersmark är förlagd på användningen park eller natur.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för befintlig busshållplats att breddas och förlängas till förmån för 
tillgänglighetsanpassade bussar. Gång och cykeltrafik påverkas inte av planförslaget.  
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Infartsvägen föreslås medge användningen kvartersmark vilket möjliggör för fastigheten Tvärflöjten 1 
att genom Lantmäteriförrättning reglera in infartsvägen till sin fastighet för full rådighet över vägen.  

Avfall 
Förutsättning 
Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 
avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns vid Ramnerödsskolan, söder 
om planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Hantering av hushållsnära avfall föreslås hanteras inom planområdet.  

Geoteknik   
Markförhållanden 
Förutsättning 
1982 utfördes geoteknisk utredning inför byggnation av befintlig tennishall över fastigheten 
Tvärflöjten 1. på uppdrag av Uddevalla kommun har Norconsult (2021-12-16) tagit del av befintlig 
utredning och sammanställd denna.  

Undersökningen visade att marken som sluttar mot sydväst var försedd med utfyllnadsmaterial. 
Progropar utfördes vid utredningstillfället som visar att massorna är av blandad kvalitet och utgörs av 
sand, lera, asfaltbetong och byggnadsavfall. Under massorna på ca 1 meters djup finns sprängsten på 
ca 2,5-3m djup.  

I Planområdets södra gräns återfinns en slänt som utgörs av sprängsten med en lutning på  
35–45 grader.  

Planförslag och konsekvenser 
I den geotekniska utredningen bedöms släntstabiliteten som tillfredställande för både befintlig som 
planerad byggnation. Byggnationen bedöms kunna utformas på flera olika sätt inom planområdet 
utan i de område där markförhållandena inte tillåter föreslagna åtaganden. 

Bergteknik 
Block, berg mm. 
Förutsättning 
I den bergtekniska utredningen utfört av Norconsult (2021-12-16) beskrivs området norra halva som 
kuperat med en ca 5-10 meter hög bergsslänt med övervägande tunt jordlager. Området i nordost 
finns den ca 5 meter djup sänka som delar bergslänten i två mindre höjder. I öster och södra delen av 
planområdet är marken plan.  

Utifrån observerade och uppmätta sprickor i berg har analyser utförs på spricksystemen, vilket tyder 
på en hög sannolikhet för kilbrott som planbrott vid en ev. schaktning.  
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I planområdes nordöstra del återfanns ett potentiellt riskblock om 8,8x1x1 meter, ca 2,2 ton  
(se figur 9). Kortsiktigt bedöms blocket som stabilt men då blocket är något rundat i sin utformning 
bedöms det som rullbenäget. För kännedom noterades det i fält en trästock med ledningar förankrat 
på blockets ovansida.  

 
Planförslag och konsekvenser 
Berget i området och befintliga slänter bedöms som stabilt och inga åtgärder krävs avseende den 
övergripande stabiliteten.  

Vid schaktning till förmån för byggnation i samma höjdnivå som befintlig byggnation bedöms 
schaktväggen i norr vara 7-8 meter med en släntlutning på 71 grader. Med tanke på lösa block och 
den potentiella höjden på slänten rekommenderas att bergsakkunnig ser över behovet av eventuell 
förstärkning, som en del i genomförandet.  

Planen föreslås att startbesked inte får ges förrän en rensning av förrän blockborttagning har utförts. 

Plankartan förses med prickmark på den del av kvartersmarken där avschaktning erfordras. 
Byggnationen bedöms i övrigt kunna utformas på flera olika sätt inom planområdet utan i de område 
där markförhållandena inte tillåter föreslagna åtaganden.  

Planförslaget föreslår inte att ytterligare åtgärder skall regleras inom ramen för detaljplanen. 
Kompletterande utredningar, som exempelvis riskanalys avseende vibrationsalstrade arbeten 
bedöms kunna utföras vid ett eventuellt projekteringsskede. 

Figur 9. Röd cirkel markerat som B1 
representerar potentiellt riskblock. 
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Hydrologiska förhållanden 
Vattenförekomster 
Förutsättningar 
Området ingår i region med generellt förbud mot markavvattning i enlighet med § 4 Förordning 
1998:1388 om vattenverksamhet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på det generella förbudet mot markavvattning.  

Dagvatten 
Förutsättning 
I väster utanför planområdet går en rinnande bäck som kuverterats genom grävning. Bäckens 
tillströmningsområde är från höjdpartierna i norr. I Naturvärdesinventeringen utförd av Örnborg 
Kyrkander Biologi & Miljö (2021-12-02) har bedömning gjorts att bäcken klarar av stora strömmar av 
vatten vid kraftigt regn.  

Området avvattnas till bäcken i väster vars biflöden har Bäveån som recipient. 

Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i direkt anslutning till fastighetsgränsens sydöstra 
hörn och området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Planförslag och konsekvenser 
Planerad markanvändning inom planområdet föreslås att i huvudsak vara likvärdig eller oförändrad. 
Inom norra delen av planområdet föreslås naturmarken att övergå till viss del exploaterad mark som 
kommer medföra en ökad andel hårdgjorda ytor.  

Andelen hårdgjorda ytor bedöms öka men då i försumbar skala genom föreslagen exploatering. Inga 
ytterligare åtgärder föreslås att implementeras inom ramen för planförslaget och dagvatten föreslås 
att omhändertas inom den egna fastigheten för att sedan ledas ner till befintlig bäck. Markens 
höjdsättning över området ger ett naturligt fall mot bäcken i väster och då bäcken är kulverterad 
nerströms skapas en naturlig fördröjning av tillkommande vatten. Vattennivåerna i bäcken varierar 
kraftigt vilket indikerar på att bäcken sannolikt tar emot en hel del dagvatten från hårdgjorda ytor 
uppströms.  

För att inte riskera att påverka vattenflödets framkomlighet vid bergschaktning och utfyllnad av 
området i norr bör detta beaktas vid genomförandet av detaljplanen.  

Vid ökad exploatering inom kvartersmark för bostad gäller Uddevalla kommuns riktlinjer kring 
dagvattenhantering. 

De förändring som planförslaget medför på miljökvalitetsnormerna anses vara så låga inom området 
att konsekvensen blir försumbar. 
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Översvämning 
Förutsättning 
Planområdet ligger på en höjd på ungefär +70 meter över havet. Planområdets nordvästra hörn 
ligger cirka 20 meter från bäcken i väster som ligger på en ungefärlig höjd på +63 meter över havet.  

Planförslag och konsekvenser 
Det föreligger ingen risk för översvämning från havsnivåhöjningar. Planområdet bedöms inte 
påverkas av översvämningar från bäcken i och med att planområdet är beläget högre än bäcken. Det 
bedöms inte finnas en betydande negativ påverkan på intilliggande områden nedströms, då 
kapaciteten på ledningssystem eller vattendrag inte bedöms försämras nämnvärt av planförslaget.  

För att undvika översvämningsrisker i samband med bergschakt och utfyllnad av området i norr bör 
detta beaktas i samband med ett genomförande av detaljplanen. 

Sociala perspektiv  
Barnperspektiv 
Förutsättning 
I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram och beaktas. Vid planeringen av 
nya detaljplaner eller andra åtgärder som berör den fysiska planeringen så skall barnperspektivet 
värderas samt konsekvenserna analyseras. 

Planförslag och konsekvenser 
Tillgängligheten till planområdet bibehålls via gångstigar i naturområdet, gång- och cykelvägar samt 
att befintlig busshållplats bibehålls med möjlighet till utvidgning för tillgänglighetsanpassning av 
kollektivtrafiken. Barns rörlighet och frihet i närområdet kommer att vara minst lika bra även 
fortsättningsvis.  

En idrottshall belägen på en plats för barn och ungdomar att lättillgängligt kunna nå uppmuntrar till 
sport och föreningsliv som har en integrerande funktion.  

Hälsa och säkerhet 
Ledningar  
Förutsättningar 
Inom området finns det inga luftburna kraftledningar. Det finns heller inte andra ledningar som kan 
antas vålla skada för föreslagen markanvändning eller kringliggande bebyggelse. 

Planförslag och konsekvenser 
Det finns inga ledningar som kan antas vålla skada för hälsan i närhet till kvartersmarken i 
planområdet. Genom planförslaget tillkommer heller inte ytterligare ledningar som har betydelse för 
hälsa eller säkerhet. 
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Förorenad mark 
Förutsättning 
Det finns inga kända uppgifter om föroreningar eller misstanke om föroreningar inom området.  

I samband med bergtekniska utredningen utfört av Norconsult (2021-12-16) noterades en tydlig doft 
av spillvatten från bäcken i väst utanför planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Uddevalla kommuns Miljömyndighet bedömer att området är lämpligt för de ändamål detaljplanen 
medger. Ingen markmiljöteknisk utredning har utförts.  

Miljömyndigheten har fört samråd med Västvatten som meddelat att det förekommit lokalt läckage 
av spillvatten vid tidpunkten då den bergstekniska utredningen utfördes. Läckaget är åtgärdat och 
inga vidare utredningar om föroreningar i vattendrag utförs. 

Radon 
Förutsättning 
I samband med bergtekniska utredningen utfört av Norconsult (2021-12-16) har undersökning av 
radonvärden inom planområdet utförts. Berggrunden inom området klassas i sin helhet som 
normalradon. Planerade byggnader bör därmed utföras radonskyddade.  

Planförslag och konsekvenser 
Nya byggnader inom mark klassad med normalradon ska uppföras radonskyddande. Radonskydd 
innebär att grundkonstruktionen inte ska ha uppenbara otätheter mot markluft och 
rörgenomförningar i bottenplattan skall tätas. 

Buller 
Förutsättning 
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Området 
berörs främst av trafikbuller från Fjällvägen, öster om planområdet. Fjällvägen har karaktär av gata 
med lägre hastighet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att kvartersmark för idrottshall och kontor upprättas som har mindre 
känslighet för omgivningsbuller. Vid byggnation med ändamål för kontor ska denna utformas så 
omgivningsljud utifrån dämpas.  

För att hindra eventuella bullerstörningar från idrottsverksamhet till omgivande bostadsbebyggelse 
specificeras användningen till idrottshall. Idrottsverksamheten riktas till inomhusidrott och stör 
därmed inte omgivande bebyggelse.  
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Luftkvalitet  
Förutsättningar 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. i Miljöbalken ska iakttas vid planläggning. Området har 
inga kända riktvärden för luftkvalitén. 

Planförslag och konsekvenser 
Den trafikökning som resulterar av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 
ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas. 

Gator och Trafik 
 
Biltrafik 
Förutsättning 
Planområdet angränsar och förbinds till Fjällvägen i öster. Infart till planområdet finns i direkt 
anslutning till Fjällvägen och korsningen mot Helendealsvägen. 

Befintlig infartsväg till planområdet är i gällande stadsplan för området utpekat som park eller natur.  

Planförslag och konsekvenser 
Befintlig infrastruktur för motortrafik finns. Planförslaget väntas bidra med en marginell ökad 
belastning. 

I planförslaget föreslås befintlig infartsväg utgöra del kvartersmark.  

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
Gångväg samt gång och cykelväg finns anlagd längs med Fjällvägens båda sidor. I översiktsplan över 
Uddevalla finns en cykelrutt utpekat öster om planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår ingen ny gång- eller cykelväg och bedömningen är att det finns god förbindelse 
att ta sig till fots eller via cykel till planområdet via befintliga trottoarer och cykelbanor. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag en mindre busshållplats i anslutning till Fjällvägen. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för befintlig busshållplats att breddas och förlängas till förmån för 
tillgänglighetsanpassade bussar. I övrigt påverkas inte gatunätet utanför planområdet. Planområdet 
är fortsatt tillgänglig för såväl fordonstrafik som gång- och cykeltrafikanter. 
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Parkering 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns möjlighet till ett 20-tal parkeringsplatser för bilfordon intill befintlig 
idrottshall.  

Planförslag och konsekvenser 
Bilparkering föreslås anordnas inom kvartersmark enligt aktuell parkeringsnorm. Bedömningen görs 
att antal parkeringsplatser som erfordras kan anläggas inom kvartersmarken. 

Om ytterligare behov uppstår finns det även möjlighet att nyttja befintligt parkeringshus nordost om 
det aktuella planområdet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättning 
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Planförslag och konsekvenser 
Befintlig fastighet Tvärflöjten 1 är ansluten till det kommunala VA-nätet, inga förändringar görs i 
samband med planförslaget.  

El 
Förutsättning 
Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. 

Planförslag och konsekvenser 
Inga förändringar görs i samband med planförslaget.  

Genomförandebeskrivning 
 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft.  
 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva 
planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen 
inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 
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Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet.  
 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning 
Exploatören som i detta fall är Uddevalla Tennisklubb och fastighetsägare ansvarar för 
genomförandet av detaljplanen. Som huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för 
allmänna platser. 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan.  
 

Allmän plats 
Infrastrukturen samt parkområden inom planområdet ska skötas av kommunen. 
 
Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 
mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvatten- och dagvattenledningar.  
  
 
Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

PARK Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

   

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

R, K (idrottsändamål och 
kontor) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten-, spillvatten- 
och dagvatten 

Fastighetsägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

   

Övriga anläggningar   
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Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänna vatten-,spillvatten 
och dagvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

Eventell flytt av befintliga 
allmänna vatten-, spillvatten 
och dagvattenledningar 

Uddevalla kommun Västvatten 

 
Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten-, spillvatten- och dagvatten.  
 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
Fastigheter och rättigheter inom planområdet 
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen. 
 

Uddevalla tennisklubb står som initiativtagare till planen då de önskar utveckla sin verksamhet.   
 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 
Vissa delar av planen får ändrad användning från parkmark till kvartersmark för idrotts- och 
kontorsändamål vilket innebär att den delen kan regleras till befintliga fastigheten Tvärflöjten 1:1 
genom en fastighetsreglering.  
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. De 
redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning.  
 
Nr på 
karta 

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av 
planen 

Ändamål 

 1 Tvärflöjten 1 Ges möjlighet att köpa till 
ett markområde 

Kvartersmark R, K 

  
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Fastighetsägaren som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende 
fastighetsreglering berörande kvartersmark för ändamål idrott och kontor. 
 

Ekonomiska frågor 
Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift i 
samband med bygglov tas inte ut då detta reglerats i planavtal. 
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

 
Kommunen får vid fastighetsreglering intäkter från försäljning av kompletteringsmark till 
fastighetsägare till Uddevalla Tvärflöjten 1. 

 
Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Skötsel av naturmark inom planområdet. 
• Skötsel av allmänplatsmark inom planområdet.   
• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats (Västvatten).  

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom fastigheten. 
• Fastighetsregleringar som avser utökning av befintlig fastighet. Fastighetsägaren svarar för 

lantmäterikostnader och ersättning för mark. 
• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
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