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

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:128 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:128, Stiftelsen Angered-Bergums för 
sommaranläggning Ammenäs, har slutit ett avtal med Uddevallakustens Fastigheter AB 
om avstyckning av del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt att ansöka om begäran om 
planbesked för att ändra detaljplan på Ammenäs 1:128, se bilaga 1. 
Av ansökan framgår att man har önskemål om etablering av tre bostadshus med totalt 
10 bostäder; ett flerbostadshus med åtta lägenheter och två småhus.  
Ändringen som sökanden ansöker om innebär att naturmark och mark med byggrätter 
byter plats vilket innebär att andelen naturmark ökar jämfört med gällande detaljplaner. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:128, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P12/2, Bilaga 2 
Detaljplan 1485K-P2003/2, Bilaga 3      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ammenäs 1:128 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2022 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:128, Stiftelsen Angered-Bergums för 
sommaranläggning Ammenäs, har slutit ett avtal med Uddevallakustens Fastigheter AB 
om avstyckning av del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt att ansöka om begäran om 
planbesked för att ändra detaljplan på Ammenäs 1:128, se bilaga 1. 
Av ansökan framgår att man har önskemål om etablering av tre bostadshus med totalt 
10 bostäder; ett flerbostadshus med åtta lägenheter och två småhus. Husen avses i 
huvudsak placeras på mark som i gällande detaljplan redovisas som allmän plats, natur. 
Av bifogat kartmaterial framgår att de två småhusen placeras på ömse sidor av en ny 
tillfartsväg som ansluter till Ingmans väg och i samma nivå som denna. 
Flerbostadshuset ligger närmare vattnet och på en lägre nivå. 
För fastigheten gäller detaljplan 1485K-P12/2 upprättad år 2011, se bilaga 2 och 
detaljplan 1485K-P2003/23 upprättad år 2003, se bilaga 3. 
 
Ändringen som sökanden ansöker om innebär att naturmark och mark med byggrätter 
byter plats vilket innebär att andelen naturmark ökar jämfört med gällande detaljplaner. 
Byggrätterna i detaljplan 1485K-P12/2 från år 2011 medger logi för 
konferensbyggnader, tillsynsbostad samt omklädningsrum och förråd. Dessa byggrätter 
vill sökanden ta bort och planlägga som allmän platsmark och istället planlägga viss 
naturmark i detaljplan 1485K-P2003/23 till bostadsmark. 
 
 
Miljöavdelningen i Uddevalla kommun har tittat på strandskyddet berörande fastigheten 
Ammenäs 1:128 och har följande synpunkt: 
Enligt 7 kap 18 g § miljöbalken gäller att om strandskydd har upphävts inom en 
detaljplan återinträder strandskyddet om planen upphävs eller ersätts. Enligt 10 a § i 
Lag (1998:811) om införande av miljöbalken gäller att strandskydd inträder när 
fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av ny plan. 
Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare omfattats av generalplan, 
stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts. Om strandskyddet upphävts på andra 
grunder än planläggning, som har skett på vissa håll i Bohuslän, är Länsstyrelsens 
tolkning av lagstiftningen att strandskydd inte inträder. Detta har dock ännu inte prövats 
i högre instans. 
Utgångsläget i det aktuella planområdet är oklart och en detaljerad utredning av 
planhistoriken behöver göras innan eller i ett tidigt skede av planarbetet för att klargöra 
om och i vilken omfattning mark blir strandskyddad.  Vid ett inträdande strandskydd 
kan den föreslagna byggrätten komma att begränsas. 

 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Markanvändningen överensstämmer 
generellt med översiktsplanen 2010. (Området ingick i tidigare fördjupad 
översiktsplan Uddevalla tätort och ingår i kommande översiktsplan Uddevalla 
kommun) 

- Bostadsförsörjning: Bidrar till mål om Boende för alla i och med i området ny 
bostadstyp, flerbostadshus. 

- Stadsmiljö: Komplettering med andra boendeformer. Utformningen av 
flerbostadshuset kan göras så att det upplevs mindre.  

- Parkmiljö: Grönområdet (där byggrätt finns idag) tillgängliggörs för boende i 
Ammenäs.  

- Vatten- och avlopp: Västvatten ser att det finns kapacitet i spill och 
dricksvattenledningarna, ett flerbostadshus och två stycken enbostadshus, om de 
befintliga byggrätterna i gällande detaljplan tas bort.  

 
 
 
 
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Miljö och energi: Går till viss del emot miljömålet om att minska 
transportbehovet. 

- Dagvatten: Nyexploatering på mestadels bergsområde, men viss påverkan på 
dagvatten. 

- Kollektivtrafik: Bidrar inte till målet om ökat kollektivtrafikresande. 
- Folkhälsa mm: Mycket viktigt att strandmiljön är tillgänglig för allmänhet och 

att strandskyddet värnas 

- Naturmiljö: Förslaget innebär att naturområde ner mot vattnet kommer att skäras 
av, vilket kan innebära inskränkningar i riksintresse för det rörliga friluftslivet.  

 

 

Av vikt i detaljplan: 

- Mycket viktigt att strandmiljön är tillgänglig för allmänhet och att strandskyddet 
värnas 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ett antagande av detaljplanen kan ske under andra 
halvåret 2022, under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som 
detaljplaneförslaget är beroende av, inte drar ut på tiden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för framtagande av detaljplaner, värderar 
kontinuerligt prioriteringsordningen av sina uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, 
samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att tidpunkten för ett antagande kan komma att 
förändras. Det bör också noteras att ett positivt planbesked inte innebär någon garanti 
för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Stiftelsen Angered-Bergums för sommaranläggning Ammenäs 
Uddevallakustens Fastigheter AB 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-05-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2019/00132  

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:128 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:128, Stiftelsen Angered-Bergums för 
sommaranläggning Ammenäs, har slutit ett avtal med Uddevallakustens Fastigheter AB 
om avstyckning av del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt att ansöka om begäran om 
planbesked för att ändra detaljplan på Ammenäs 1:128, se bilaga 1. 
Av ansökan framgår att man har önskemål om etablering av tre bostadshus med totalt 
10 bostäder; ett flerbostadshus med åtta lägenheter och två småhus.  
Ändringen som sökanden ansöker om innebär att naturmark och mark med byggrätter 
byter plats vilket innebär att andelen naturmark ökar jämfört med gällande detaljplaner. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas. 
 
Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:128, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P12/2, Bilaga 2 
Detaljplan 1485K-P2003/2, Bilaga 3     
                  

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ammenäs 1:128 upprättas, 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2022 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2019-05-08 
Jarmo Uusitalo, Anna-Lena Heydar 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-05-09 intygar 
Sebastian Johansson       
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-05-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KS 2019/00132  

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:128 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:128, Stiftelsen Angered-Bergums för 
sommaranläggning Ammenäs, har slutit ett avtal med Uddevallakustens Fastigheter AB 
om avstyckning av del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt att ansöka om begäran om 
planbesked för att ändra detaljplan på Ammenäs 1:128, se bilaga 1. 
Av ansökan framgår att man har önskemål om etablering av tre bostadshus med totalt 
10 bostäder; ett flerbostadshus med åtta lägenheter och två småhus.  
Ändringen som sökanden ansöker om innebär att naturmark och mark med byggrätter 
byter plats vilket innebär att andelen naturmark ökar jämfört med gällande detaljplaner 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas. 
  
Christer Hasslebäck (UP), Mikael Staxäng (M) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i 
ärendet.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-05-07 § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:128, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P12/2, Bilaga 2 
Detaljplan 1485K-P2003/2, Bilaga 3      

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), Mikael Staxäng (M): Återremittera ärendet till 
samhällsplaneringsutskottet för fortsatt handläggning.      
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det.      
      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
  
att återremittera ärendet till samhällsplaneringsutskottet för fortsatt handläggning. 
 
      
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-05-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 148 
 
 
Justerat 2019-06-03 
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-06-05 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Fisketången 1 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Fisketången 1, har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
 
Ansökan avser att ändra befintlig detaljplan på fastigheten Fisketången 1. Sökanden vill 
ändra detaljplanen så att den medger en byggrätt på fem våningar istället för dagens tre 
våningar. 
Gällande detaljplan för området redovisar användningen bostadsändamål i tre våningar, 
se bilaga 2. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas 
i ett detaljplanearbete. 
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Fisketången 1, Bilaga 1 
Detaljplan 1485-P91/12, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Fisketången 1upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och         
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2022 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
   

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser att ändra befintlig detaljplan på fastigheten Fisketången 1. Sökanden vill 
ändra detaljplanen så att den medger en byggrätt på fem våningar istället för dagens tre 
våningar. 
Gällande detaljplan för området redovisar användningen bostadsändamål i tre våningar, 
se bilaga 2. 
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Fastighetsägaren planerar att ROT-renovera 141 stycken befintliga lägenheter i sex 
stycken huskroppar på Skogslyckan i Uddevalla. I samband med detta vill 
fastighetsägaren förtäta i området genom att bygga på två våningar på de befintliga 
fastigheterna. 
Detaljplaneändringen skulle bidra till att tillskapa cirka 80 stycken lägenheter i området.  
Åtgärden är i linje med fördjupade översiktsplanens ställningstagande om 
bostadsförtätning samt stödjer samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper om 
komplettering och förtätning inom den bebyggda tätortsstrukturen. 
Åtgärden skulle även innebära en ökad tillgänglighet då hisskrav föreligger.  
Området Skogslyckan finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram där det även 
fått ett åtgärdsförslag enligt följande: 
Varsamhetsbestämmelser eller föreskrifter av skyddskaraktär bör gälla för samtliga 
byggnader i området. I ett eventuellt planarbete bör därmed området gestaltning 
beaktas. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas 
i ett detaljplanearbete. 
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): I linje med fördjupade översiktsplanens 
ställningstagande om bostadsförtätning och utökat underlag för service och 
handel. 

- Bostadsförsörjning: Ökad tillgänglighet i befintligt och nytt bestånd i och med 
hisskrav ger boendemöjlighet för fler grupper. 

- Samhällsbyggnadsstrategi: Förslaget stödjer samhällsbyggnadsstrategins 
planeringsprinciper om komplettering och förtätning inom den bebyggda 
tätortsstrukturen. 

- Offentlig service (KLK): I aktuellt område finns god tillgång till offentlig 
service och byggnation bidrar till utveckling av tätortens serviceutbud. 

- Kollektivtrafik: Bidrar till att uppnå målet om kollektivt resande. Finns god 
tillgång till kollektivtrafik i anslutning till området. 

- Stadsmiljö: utformningen bör studeras noggrant då husen är tydligt exempel av 
"sin tids arkitektur". En förtätning i kan dock bidra positivt för området och 
staden. 

 

 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Infrastruktur (övrig): Exploateringen ger ökad trafik och större behov av 
parkeringsplatser 

 

 

Att beakta i detaljplan 

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): För den norra längan skulle det vid 
påbyggnad skapas en "mur" mot Västanvindsvägen, detta bör undvikas. Kan det 
räcka att bygga på den södra huskroppen (Nordanvindsvägen 5) Enligt 
Kulturmiljöprogrammet s. 368 bör varsamhetsbestämmelser eller föreskrifter av 
skyddskaraktär gälla för samtliga byggnader i området. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ett antagande av detaljplanen kan ske tidigast 2022, 
under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Bagges Fastigheter 
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Begöron om plonbesked
Dolum

I (t)

I
tõslighelsbeleckning - odresi

Fisketången 1 Nordanvindsvågen 5 Anders Bagge
Konloklpeßon

Bostad Röda gården KB
Sôkonde Peßon/orgonisollonsnummer

Kilbëicksgalan 21     

451 30 Uddevalla
Poslodress Fdslighelsögore om onnon ön sökonde

ïelefon (ðven r¡klnummerl Moþiltelelon Telefon {óven riklnumme4

ovser

bes ov en

T u n TBoslödêr Hondel Kontol Annotlnduslrilloger

Påbyggnad av befintliga huskroppar för att tillskapa ca g0 nya lågenheter

Huvudsokligt med

Seskr¡vñing ov byggnodlverkols ungeföd¡g omfotlning

Bagges fastigheter planerar att ROT-renovera 141 lågenheter i 6 huskroppar inom
fastigheten Fisketången 1 på Skogslyckan. I samband med detta villvi uiveckla
fastigheterna genom att bygga på 2 våningar. Detta innebår även en Ökad
tillgänglighet för befintliga lågenheter då trãpphus kommer att utrr"¡stas med hiss.
Detta följer uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi som är antagen av
kommunfullmäktige 201 5-09-09.
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Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked
Uddevalla kommun

¡L.'t Sökande och fastighet
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgara inom område som
ansökan avser, normalt är det fastighetsÊigaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakt
eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvar¡g för den
avgift som tas ut för planbesked.

'A Åtgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En
nårmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas.

ø Kortfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken sorts
boende som avses, antal lägenheter och liknande.
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller, Hur anordnas
tillfart, parkering samt vatten och avlopp?

För verksamheter kan bl.a. behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera,

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något, När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra
månader.
Det kan hånda att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handlåggningen. Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att las på det material
som finns.

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avg¡ft OåOe for positiva och negativa beslut.
Þessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende,
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2016 ëir 44.300:-, enligt SCB,

i.!,' Bifogade handlingar
En situationsplan år en karta över området med det
som ska byggas inr¡tat, Planritningar är ritningar
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket, Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan.

Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera, I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgörden samt enkel redovisnlng av dess
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer ochleller
som medför stor påverkan på omgivnlngen kan ett
mer omfatlande material behövas. Þet kan t.ex.
avse buller eller utsläpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc,

(9 Underskrift
För prlvatpersoner - samma som står som
sökande, För bolag - någon med rèitt att företr¿ida
företaget,

Upplysningar om den fortsatta handläggn¡ngen
Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges när en ny
detaljplan eller ändring/upphËlvande av gållande
plan bedöms kunna vara klar, Tidplanen är
preliminär.
Om kommunen inte år beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det, Planbesked kan inte överklagas.
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.
Planbeskedet grundar sig på de handllngar som
lämnas in av den som begåir beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts.

Mer informauon finns på uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 ZS.
Ansökan skickas till uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 uddevalla kommun eller via e-post
till kommunledningskontoret@uddevalla.se
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32



Avgift
Avgift tas ut För handlåiggning av begäran om planbesked enligt en av
kommunfullmäktige faststäild taxa. Mer om avgifter kan du raða på vår rremsioa,
www'uddevalla.se, Ofullständig ansökan/anm¿¡lan kan ta kingre t¡¿ att handläggã. Avgift
tas ut även vid avslag.

Tabell 8b Avgift för pranbesked (enrigt kommunfuilmäktiges taxa)
Avgift för planbesked tas ut efter sårskild ansökan.

Ärendekategorier

Enkel åtgärd

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)

Med enkel åtgaro avses projekt som uppfyller samiliaa följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär:
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller- övriga proJekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.2' Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma
ka ra ktä r.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.

Medelstor åtgärd

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)

Med medelstor åtgard avses projekt som inte uppýller samtliaa kriterierför enkel
åtgara eller som inte uppÿiler iåaot av kr¡ter¡ern'a r,ir!õffiaro.
Stor åtgärd

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)

Med stor åtgara avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1, Projekt av större omfattning :

- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
- ändrad markanvändning illl något av ovanstående eller dylikt.

2. Ärenden som kan antas innebåira betydande miljöpåverkan.

Positiva och negativa planbesked
Positiva besked debiteras med 100 o/o âv oVârìstående belopp.
Negativa besked debiteras rned 60 o/o âv ovêrìstående belopp.
Âterkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 o/o av
ovanstående belopp.
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked för Holma 1:14 mfl 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en begäran om planbesked för 
Holmaområdet i Uddevalla, se bilaga 1. 
Förvaltningen har under en längre tid sett att önskemålen om att uppföra bostäder på 
Holma har ökat.  
Området omfattas inte av någon övergripande och sammanhållen detaljplan. 
Kommunen äger inte heller mark i området. Kommunen behöver ta ett fastare grepp 
över områdets utveckling genom att planlägga hela området snarare än att dela upp 
planläggning i små delar.  
Förvaltningen avser att upprätta en detaljplan på Holma i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande kartor, se bilaga 2, 
den faktiska utsträckningen fastställs under detaljplanens upprättande. Detta för att 
möjliggöra utveckling men även att förhindra oönskad utveckling i området. Det tänkta 
planarbetet ska vårda områdets attraktivitet, karaktär och övriga kvalitéer samtidigt som 
balans med jordbruk, skogsbruk och naturvärden ska vägas in.  
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Holma 1:14 m.fl., Bilaga 1 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande kartor, Bilaga 2 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, Bilaga 3      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Holma 1:14 m.fl. upprättas. 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2022 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en begäran om planbesked för 
Holmaområdet i Uddevalla, se bilaga 1.  
Förvaltningen har under en längre tid sett att önskemålen om att uppföra bostäder på 
Holma har ökat.  
Området omfattas inte av någon övergripande och sammanhållen detaljplan. 
Kommunen äger inte heller mark i området. Kommunen behöver ta ett fastare grepp 
över områdets utveckling genom att planlägga hela området snarare än att dela upp 
planläggning i små delar.  
Förvaltningen avser att upprätta en detaljplan på Holma i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande kartor, se bilaga 2, 
den faktiska utsträckningen fastställs under detaljplanens upprättande. Detta för att 
möjliggöra utveckling men även att förhindra oönskad utveckling i området. Det tänkta 
planarbetet ska vårda områdets attraktivitet, karaktär och övriga kvalitéer samtidigt som 
balans med jordbruk, skogsbruk och naturvärden ska vägas in.  
 
Holma ligger inom kustzonen vilken enligt Miljöbalken 4 kap utgör riksintresse med 
hänsyn till natur- och kulturvärden samt friluftsliv och ska därför skyddas. 
Exploateringar får endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdets natur- och kulturvärden. Översiktsplanen rekommenderar att enstaka hus eller 
grupper av hus inom den s k kustzonen ska etableras som komplement i anslutning till 
befintlig bebyggelse.  
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Dagvatten: Dagvattenhanteringen bedöms lösbart, en dagvattenutredning behövs 
för att kunna bedöma hur omgivningen påverkats av den tillkommande 
hårdgjorda ytan. 

- Översvämning: Bedöms ej medföra någon påverkan. 
- Skred- och rasrisk: Omväxlande morän och urberg 
- Stadsmiljö: Positivt med förtätning av befintlig bebyggelsestruktur, positivt om 

befintlig landskapsbild och natur beaktas. 
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Miljö och energi: Går emot kommunens övergripande miljömål om ett hållbart 
samhällsbygge med minskat energi och transportbehov. 

- Offentlig service: Ingen offentlig service i närmiljön. Ytterligare exploatering i 
området bidrar inte till effektivt erbjudande av offentlig service. 

- Kollektivtrafik: Begränsat kollektivtrafikutbud. Bidrar inte till ökat kollektivt 
resande. 

- Folkhälsa mm: En blandning av bostads- och upplåtelseformer bör ses över för 
att möjliggöra för personer med olika ekonomiska förutsättningar att bosätta sig 
i området. Behov av nya GC-vägar samt avstånd till kollektivtrafik bör vägas in 
vid planläggning för att underlätta ett fysiskt aktivt vardagsliv. 
 
 

I huvudsak neutralt med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Enstaka hus eller grupper av hus inom 
kustzonen kan accepteras som komplement i anslutning till befintlig bebyggelse 

- Samhällsbyggnadsstrategi: Ny sammanhållen bebyggelse ska inte utvecklas på 
landsbygd. Nybyggnation ska anpassas till befintlig bebyggelse. 

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Vägmiljön kring Laneberg ingår i 
område av allmänt intresse för kulturmiljövård och naturvård (KMP s 103).  
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Att beakta i detaljplan 
- Buller/förorenad mark/luft/VA: Eventuellt trafikbuller. 
-  Dagvattenhantering: recipient för området är Havstensfjorden vilken i dagsläget 

klassas ha otillfredsställande ekologisk status. MKN för recipienten är God 
ekologisk status 2027. 

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Använd fornlämningar som en resurs 
för att levandegöra områdets historia. Jordbruks/åkermark bör ej tas i anspråk 
för byggande. Bör eftersträva arkitektur som tar hänsyn till platsen så att 
byggnaderna passar in i landskapsbilden. 
 

 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ett antagande av detaljplanen kan ske tidigast 2022, 
under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-04-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr SBN 2019/00165  

Ansökan om planbesked för Holmaområdet 

Sammanfattning 

Holma ligger i nära anslutning till Överby – Ekholma i Uddevalla kommun och ligger 
inom kustzonen vilken enligt Miljöbalken 4 kap utgör riksintresse med hänsyn till 
natur- och kulturvärden samt friluftsliv och ska därför skyddas. Exploateringar får 
endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden.  
  
Förvaltningen har under en längre tid sett att önskemålen om att uppföra bostäder på 
Holma har ökat. 
Området omfattas inte av någon övergripande och sammanhållen detaljplan. 
Kommunen äger inte heller mark i området.  
Kommunen behöver ta ett fastare grepp över områdets utveckling genom att planlägga 
hela området snarare än att dela upp planläggning i små delar. 
Förvaltningen avser att upprätta en detaljplan på Holma i ungefärlig utsträckning enligt 
bifogade kartor, se bilaga 1 och 2, den faktiska utsträckningen fastställs under 
detaljplanens upprättande. Detta för att möjliggöra utveckling men även att förhindra 
oönskad utveckling i området. 
Det tänkta planarbetet ska vårda områdets attraktivitet, karaktär och övriga kvalitéer 
samtidigt som balans med jordbruk, skogsbruk och naturvärden ska vägas in. 
  
Förvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
söka planbesked för att upprätta en ny detaljplan på Holma i Uddevalla kommun.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29 
Karta, Bilaga 1  
  
Karta, Bilaga 2     
Begäran om planbesked, Bilaga 3  
   

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag hos kommunstyrelsen att ansöka om 
planbesked med syftet att upprätta ny detaljplan på Holma 
   
  
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-04-30  
Mikael Staxäng 
Kent Andreasson 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-04-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-30 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-05-03 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan om planbesked för Holmaområdet 

Sammanfattning 

Holma ligger i nära anslutning till Överby – Ekholma i Uddevalla kommun och ligger 
inom kustzonen vilken enligt Miljöbalken 4 kap utgör riksintresse med hänsyn till 
natur- och kulturvärden samt friluftsliv och ska därför skyddas. Exploateringar får 
endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden.  
 
Förvaltningen har under en längre tid sett att önskemålen om att uppföra bostäder på 
Holma har ökat. 
Området omfattas inte av någon övergripande och sammanhållen detaljplan. 
Kommunen äger inte heller mark i området. Kommunen behöver ta ett fastare grepp 
över områdets utveckling genom att planlägga hela området snarare än att dela upp 
planläggning i små delar. 
Förvaltningen avser att upprätta en detaljplan på Holma i ungefärlig utsträckning enligt 
bifogade kartor, se bilaga 1 och 2, den faktiska utsträckningen fastställs under 
detaljplanens upprättande. Detta för att möjliggöra utveckling men även att förhindra 
oönskad utveckling i området. 
Det tänkta planarbetet ska vårda områdets attraktivitet, karaktär och övriga kvalitéer 
samtidigt som balans med jordbruk, skogsbruk och naturvärden ska vägas in. 
 
Förvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
söka planbesked för att upprätta en ny detaljplan på Holma i Uddevalla kommun.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29 
Karta, Bilaga 1   
Karta, Bilaga 2     
Begäran om planbesked, Bilaga 3 
    

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag hos kommunstyrelsen att ansöka om 
planbesked med syftet att upprätta ny detaljplan på Holma 
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Ärendebeskrivning 

Översiktsplanen rekommenderar att enstaka hus eller grupper av hus inom den så 
kallade kustzonen ska etableras som komplement i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Sådan komplettering förutsätter vatten – och avloppslösningar som är gemensamma för 
gruppen eller ett större område samt att tomtstorleken skall begränsas.  
Med försiktighet som princip bedöms bebyggelse av enstaka eller grupper av hus i 
anslutning till befintlig bebyggelse inte ge påtaglig skada på riksintresset. 
Försiktighetsprincipen förutsätter en vatten – och avloppslösning som är acceptabel för 
miljön i området, att värdefull natur och friluftsliv inte inskränks och att kulturvärden 
inte skadas. En begränsning av tomtytan innebär också att natur- och 
rekreationsområden inte inskränks i lika stor utsträckning. Väl anpassad 
kompletteringsbebyggelse medför enligt kommunens uppfattning därmed ingen påtaglig 
skada på riksintresset enligt 4 kap. MB.   
 
I kommunens samhällsbyggnadsstrategi formuleras planerings principer för kommunens 
utveckling med utgångspunkt från översiktsplanen, de bostadspolitiska riktlinjerna och 
övriga måldokument. Syftet är att utveckla ett attraktivt samhälle där våra resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Synsättet kan innebära att det enskilda 
intresset ibland kan behöva stå tillbaka för det gemensammas bästa. Strategins principer 
innebär bland annat att sammanhållen bebyggelse inte skall utvecklas på kommunens 
landsbygd. Nybyggnation skall anpassas till områdets karaktär och ansluta till redan 
befintlig bebyggelse.  
 
Trots viljan att i första hand styra nybyggnation till de större tätorterna, för att 
därigenom tillvarata investeringar och anläggningar som redan är gjorda, tillkommer en 
stor andel av all nybyggnation på landsbygd genom kompletterande bostadsbebyggelse. 
En stor andel spridd bebyggelse ger upphov till ökade transporter, högre 
energiförbrukning, kommunal skolskjuts, större vårdinsatser i hemmet, krav på 
förbättrad infrastruktur osv. vilket påverkar den kommunala ekonomin men också 
samhällets hållbarhet ur övriga perspektiv.  
 
Mindre exploateringar på landsbygden kan inte bedömas bidra till kommunens 
långsiktiga mål om hållbar samhällsutveckling ur alla hållbarhetsaspekter. Sett som 
enskilda fall med förhållandevis få nya bostäder kan hållbarhetseffekterna och de 
samhällsekonomiska effekterna inte bedömas som stora men sett i större sammanhang, 
dvs tillsammans med all övrig tillkommande bebyggelse på landsbygd och tillsammans 
med andra små planer på landsbygd är effekterna inte försumbara. Denna typ av 
bebyggelse bidar inte till politisk fastställda mål om ett hållbart samhällsbygge.  
 
I de flesta fall begär exploatören (en markägare eller entreprenör) planbesked. Vid ett 
positivt planbesked kan ett planavtal upprättas mellan kommunen och exploatören som 
bland annat reglerar ekonomiska förehavanden kring planarbetet. I nuvarande fall är det 
inte möjligt att teckna ett planavtal på grund av att kommunen tar initiativ att planlägga 
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icke kommunal mark.  
Planarbetet bedöms att gå med ekonomiskt underskott. 
 
Förvaltningen saknar delegation på att ansöka om planbesked. Det finns inget uttalat 
uppdrag om att utföra ett planarbete inom det aktuella området varför ansökan om 
planbesked behöver underställas samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förvaltningen 
föreslår därför samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
planbesked på Holma i Uddevalla kommun. 
 
 
 
 
Carina Johansson Martin Hellström 
Förvaltningschef Enhetschef 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Skälläckeröd 1:63 och 

Ljungs-Hälle 1:288  

Sammanfattning 

Barn- och Utbildningsförvaltningen har inkommit med begäran om planbesked för 
fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl., se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl. så att 
den inrymmer en skola med en kapacitet för strax över 1000 elever och cirka 150 vuxna 
samt en ny förskola för 120 barn. 
Skolområdet består av fyra stycken fastigheter som är i kommunal ägo. Norr om den 
genomgående lokalgatan Hälle Lider ligger fastigheterna Skälläckeröd 1:63 och 1:40.  
Skolområdet söder om Hälle Lider består av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:309 och 
1:288. 
Till grund för begäran om planbesked ligger förstudien: Ny F-9 skola och förskola i 
Ljungskile, se bilaga 4, på fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl.  som har upprättats av 
samhällsbyggnad, planeringsenheten, på uppdrag av Barn- och 
Utbildningsförvaltningen. 
Efter färdigställandet av förstudien beslutade Barn- och Utbildningsnämnden att gå 
vidare med projektet genom att besluta att ansöka om planbesked för en expansion av 
Ljungskileskolan, Protokollsutdrag Dnr BUN 2019/00507, se bilaga 5. 
 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas 
i ett detaljplanearbete      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Skälläckeröd 1:63, Bilaga 1 
Byggnadsplan 14-LJU-874, Bilaga 2 
Stadsplan 14-LJU-939, Bilaga 3. 
Förstudien Ny F-9 skola och förskola i Ljungskile, Bilaga 4 
Tjänsteskrivelse Barn- och Utbildning, Bilaga 5 
Protokollsutdrag Dnr BUN 2019/00507, Bilaga 6 
Yttrande berörande Natura 2000, Bilaga 7 
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Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Skälläckeröd 1:63 upprättas. 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2022 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl. har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl. så att 
den inrymmer en skola med en kapacitet för strax över 1000 elever och cirka 150 vuxna 
samt en ny förskola för 120 barn. 
 
Skolområdet består av fyra stycken fastigheter som är i kommunal ägo. Norr om den 
genomgående lokalgatan Hälle Lider ligger fastigheterna Skälläckeröd 1:63 och 1:40. 
Området omfattas av byggnadsplan 14-LJU-874 antagen 1969, se bilaga 2. 
Byggnadsplanen medger bebyggelse för allmänt ändamål och stor del av området anges 
som prickmark – mark som inte får bebyggas. I den sydöstra delen av området finns en 
outnyttjad byggrätt, även denna medger allmänt ändamål 
Skolområdet söder om Hälle Lider består av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:309 och 
1:288, området omfattas av stadsplan 14-LJU-939 antagen 1975, se bilaga 3. 
Stadsplanen anger stor del av marken med byggrätt avsedd för allmänt ändamål och 
med en bygghöjd om maximalt 7,2 meter. 
 
Till grund för begäran om planbesked ligger förstudien: Ny F-9 skola och förskola i 
Ljungskile, se bilaga 4, på fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl.  som har upprättats av 
samhällsbyggnad, planeringsenheten, på uppdrag av Barn- och 
Utbildningsförvaltningen. 
Efter färdigställandet av förstudien beslutade Barn- och Utbildningsnämnden att gå 
vidare med projektet genom att besluta att ansöka om planbesked för en expansion av 
Ljungskileskolan, Protokollsutdrag Dnr BUN 2019/00507, se bilaga 5. 
Kommunens kommungeolog har inkommit med yttrande berörande Natura 2000 som 
sträcker sig längst med planområdets norra gräns, se bilaga 6 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas 
i ett detaljplanearbete. 
       



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(5) 

2019-06-14 Dnr KS 2019/00380 

  

 

 

 

 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Samhällsbyggnadsstrategi: I linje med samhällsbyggnadsstrategin. 
- Offentlig service: Positivt att man strävar efter lokaler som ska vara tillgängliga 

och kunna användas efter skoltid. Finns egna ingångar samt möjlighet att 
avgränsa larm m.m. för att möjliggöra att de som deltar i kvällsaktiviteter ej 
behöver röra sig i hela skolbyggnaden.  

- Kollektivtrafik: Nära till kollektivtrafiknod. 
- Folkhälsa mm: Skolgården kan innehålla en spontan aktiv mötesplats som ska 

kunna nyttjas av alla. Kan naturmiljön bakom skolan, bäcken och omgivande 
miljö, tillgängliggöras för friluftslivskulle det medföra ett mervärde. 

- Stadsmiljö: Positivt med en centralt belägen skola där det finns möjlighet at ta 
sig dit till fots och cyklande. Positivt att det är nära till tåg och buss. 

 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Miljö och energi: Går till viss del emot övergripande miljömålet att värna 
värdefull natur och kulturområden. 

- Naturmiljö: Natura 2000 riskerar att påverkas negativt av att så utbyggnaden, se 
bilaga 6 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Två av KF:s övergripande strategier 
anger att vi ska ”bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer” samt att 
”utveckla och stärka Uddevalla kommuns kulturarv”. 

- Vatten och avlopp: Utbyggnad av VA-nätet är nödvändig för att klara 
utbyggnad. 

- Buller: Bullernivåerna är höga och kan redan vara för höga på platsen. 
Bullerutredning som krävs avser: Trafikbuller, både vägtrafik och tågtrafik, 
ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå.  

- Förorenad mark: PCB-sanering har genomförts. Ytterligare undersökningar 
behövs.  
 

I huvudsak neutralt med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Strider inte mot den fördjupade 
översiktsplanen 
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Att beakta i detaljplan 

- Dagvatten: Avrinning mot bäcken. Närheten till Natura 2000. Stor andel 
hårdgjorda ytor medför mycket dagvatten. 

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Ta vara på fornlämningen som en 
resurs. Involvera konstnärlig gestaltning i tidigt skede. 

- Buller: Med ett utgångsläge där buller ligger på en för hög nivå är det angeläget 
och av vikt att bullernivåerna utreds i ett så tidigt skede som möjligt, då detta 
skulle kunna begränsa utbyggnaden både delvis eller i sin helhet.   Riktvärden 
för ny skol- och förskolegård är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå på de ytor som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. För befintlig skol- och förskolegård gäller 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal. Bullerutredning krävs.   

- Förorenad mark: En bedömning av behov av kompletterande undersökning m a 
p PCB i ytlig jord från fogar samt från genomförd sanering bör genomföras då 
en förskola samt F-9 skola planeras. (Provtagning av ytlig jord 20 meter från 
fasad med PCB-fog).  
En översiktlig miljöteknisk markundersökning bör genomföras för att säkerställa 
att det ej förekommer metaller i det ytliga jordlagret). 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ett antagande av detaljplanen kan ske tidigast 2022, 
under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Barn- och Utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 
Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Ansökan om planbesked och förstudie för Ljungskile skola och 

förskola 

Sammanfattning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
och fördjupad förstudie i syfte att få fram lokallösningar för ny skola och förskola i 
Ljungskileområdet. Detaljplanarbete bör starta parallellt med den förstudie som nu finns 
framtagen men som behöver fördjupas i vissa delar för att påvisa möjliga alternativ.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16  
Förstudie Ny F-9 Skola och förskola i Ljungskile    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ansöka om planbesked för en expansion av Ljungskileskolan samt 
 
att beställa förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och 
kompletterande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet   
 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
och fördjupad förstudie i syfte att få fram lokallösningar för ny skola och förskola i 
Ljungskileområdet. Detaljplanarbete bör starta parallellt med den förstudie som nu finns 
framtagen men som behöver fördjupas i vissa delar för att påvisa möjliga alternativ. 
 
Den fråga som ser svårast ut att lösa och som kan vara en flaskhals är kring trafik och 
infrastruktur. Skolan ligger i ett bostadsområde med små lokalgator och trafik-
situationen är redan idag hårt ansträngd. Vid en fördubbling av skolans kapacitet och 
dessutom utbyggnation av förskolan behöver något sannolikt göras för att få till en väl 
fungerande trafiksituation. 
 
Fortsatta utredningar behöver göras för att se på möjligheten att bygga ut den befintliga 
busshållplatsen längs med Skafterödsvägen. Kommunen skulle eventuellt behöva ta ett 
beslut om att inte avlämning och parkering kan ske i direkt anslutning till skolan utan att 
detta får ske en bit ifrån och att både personal och barn får avkrävas att gå en bit längre 
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än vad som sker idag. Det finns dock ingen naturlig plats för en sådan yta, skolan ligger 
centralt i Ljungskile och det finns ingen mark avsatt för detta. 
 
En grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet alternativt en fördjupad förstudie 
kring hur trafiksituationen löses innan planarbetet anses som en förutsättning i 
eventuellt fortsatt arbete. 
 
En annan utmaning är att lösa hur verksamheten ska upprätthållas på ett tillfreds-
ställande sätt under byggtiden. Under denna tid måste skolan kunna sköta sin dagliga 
verksamhet på ett säkert och tillfredsställande sätt. I det förslag som anges i förstudien 
är kök, matsal och slöjdsalar placerade inom samma byggnader som de är idag. Detta 
innebär att när byggnaderna rivs står verksamheten utan dessa funktioner, det behöver 
därför utredas hur man upprätthåller funktionerna under byggtiden. 
 
Som förstudien visat kommer det att krävas en ny detaljplan för att möjliggöra 
byggnationen av den nya skolan. Dock skulle förskolan kunna erhålla bygglov utan 
planändring, risken är dock att byggnaden är i vägen vid byggnationen av idrottshallen 
och att det därför inte lönar sig att bygga denna först. En framgångsfaktor i ett lyckat 
projekt av den här storleken som återkommer under de intervjuer som förstudien utfört 
med projektledare för liknande skolor är att tidigt skapa en arbetsgrupp som innehåller 
rätt kompetens och med tydliga mandat. Att tidigt involvera skolans profession med 
lärare, elevhälsa och rektor som sedan ska verka inom de nya lokalerna verkar vara ett 
tydligt framgångskoncept för att få till en legitimitet under byggprocessen och en skola 
som uppfyller de faktorer som krävs för att vara en bra skola under många år. 
 
 
 
Staffan Lindroos Tony Andersson 
Förvaltningschef Lokalplanerare 

Expediera till 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 
Telefon 0522-696497 
adam.gistedt@uddevalla.se 
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1. Bakgrund  

Uddevalla växer och i kommunens befolkningsprognos 2018–2027 beräknas befolkningen öka med 
ca 4 700 personer till ca 61 000 år 2027. Antalet barn i förskoleåldern 1–5 år väntas öka med drygt 
400 barn och elever i grundskolan 6–15 år med drygt 1000 elever. Den största 
befolkningsutvecklingen förväntas ske i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att 
behoven av platser i både förskolor och skolor i kommunen kommer att öka. 
Ljungskileskolan är en av de skolor som är mest trångbodd och inför höstterminen 2018 var 519 
elever inskrivna på 475 platser. Skolan är 3-parallellig men har 4 paralleller i årskurs 1–3 och har 
fått inrymma elever i tillfälliga rum som ej är avsedda för ändamålet. Det saknas även utrymme för 
lärarplatser och grupprum. 
För elever i årskurs 7–9 finns Linneaskolan som ligger i anslutning till Ljungskile folkhögskola. 
Skolan togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande behov av 
högstadieskola i Ljungskile. Forshällaskolans elever har tidigare efter avslutad grundskola fortsatt 
årskurs 7 på Sommarhemsskolan. Detta är ej längre möjligt då Sommarhemsskolan fylls av elever 
från Uddevalla tätort.  
 
Då antalet barn och elever ökar och att den nuvarande kapaciteten för skolplatser inte räcker till 
kommer stora insatser att krävas under de kommande åren för att utöka kapaciteten.  
Förstudien skall reda ut förutsättningarna för en ny- till- och ombyggnad av Ljungskileskolan så att 
skolan i framtiden ska kunna ha kapacitet för drygt 1000 elever samt utreda möjligheterna till ny 
förskola som utökas från dagens fem avdelningar till sex avdelningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräknad elevökning mellan 2017–2022 
 
Skolområdet består av ca 57 500 m² inklusive parkeringar och omfattas av fyra stycken fastigheter 
som är i kommunal ägo. I den södra delen av skolområdet är förskolan placerad och i den norra 
delen ligger Ljungskileskolan med årskurs F-6. Skolområdet avgränsas av lokalgatan Hälle Lider 
som dagtid stängs av med en vägbom. 



 

 

 

 
 
 

 4 (26) 

    

 

 

      

     

    

  

  
Ljungskile skola  

2. Beställarens syfte och mål  

Syftet med förstudien är att reda ut förutsättningarna för en ny-, till och ombyggnad av 
Ljungskileskolan. Skolan har kapacitet för 475 elever och förstudien ska reda ut om det är möjligt 
att bygga ut skolan till en kapacitet om drygt 1000 elever, skolan går då från en F-6 skola till en F-9 
skola. Då även förskolans lokaler är trångbodda och uttjänta kommer förstudien även behandla ny 
förskola som ska gå från dagen fem avdelningar till sex. 
 
Förstudien riktar främst in sig på att besvara följande frågeställningar: 

• Är det möjligt att bygga en skola med kapacitet för drygt 1000 elever på samma plats som 
Ljungskileskolan är belägen idag? 

• Hur ser planläget ut, krävs det nytt planarbete för den nya skolan? 
• Vilka utmaningar finns det på fastigheten som måste lösas? 
• Vad kommer skolan att kosta? 
• När kan den nya skolan stå färdig för inflytt? 
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Barn och utbildningsförvaltningen har även angett följande kriterier som särskilt viktiga för den nya 
Ljungskileskolan: 
 

• En välkomnande huvudentré till central del av byggnaden som förbinder skolans olika delar. 
Denna bör innehålla matsal, bibliotek, samlingssal, administration, gemensamma utrymmen 
mm. 

• Skolan ska vara överskådlig och lätt att orientera sig i. 
• Flexibel – lokalerna ska kunna anpassas till varierat elevantal. 
• Tillgänglig och inkluderande för alla 
• Ljus med fönster i alla rum 
• Miljövänlig 
• Skofri skola – innebär att hela skolan ska kunna nås inifrån. 
• Hemområden innehållande klassrum, grupprum, arbetstorg/fritids, lärararbetsrum, kapprum 

mm 
• Egna entréer till åk F-6 med utgång till skolgården. 
• P-platser och busshållplats på lagom avstånd till skolan. 
• Ny idrottshall 
• Öppen skola efter skoltid som kan användas på kvällar och helger för bland annat kultur och 

fritid, förenings- och näringsliv mm. 
 
Förstudien ska vara ett beslutsunderlag gällande eventuell investering samt underlag för eventuellt 
plan- och projekteringsarbete. Förstudien upprättas i tidigt skede av projektet där 
utformningsförslag för skolan finns framtagen men där detaljer inte finns fastställda. 

3. Tillvägagångssätt/metod  

Arbetet med förstudien har gjorts i nära samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och barn 
och utbildningsförvaltningen. 
I arbetsgruppen ingår följande kompetenser 

• Beställaren: Barn och utbildning; Ingela Haglund Hansson (Utredare), Tony Andersson 
(Lokalplanerare), Fredrik Ternander (Avdelningschef Grundskolekontoret) 

• Byggprojektledare Frida Olsson  
• Fastighetsförvaltare: Christina Jingvall 
• Trafikingenjör: Anna-Karin Forseng 
• Planarkitekt: Mats Windmark och Madelene Hammarberg 
• Arkitektkonsult: Mattias Öhlin, Mats & Arne Arkitektkontor 
• Mark- och exploateringsingenjör: Adam Gistedt 

 
Kontakt har tagits med representanter från Uddevalla Energi för att stämma av hur el- och 
fiberförsörjningen ser ut i området och med Västvatten för att utreda hur kapaciteten ser ut för 
kommunalt vatten, spill- och dagvatten i området och vad som krävs för eventuell utbyggnad av 
nätet.  
Intervjuer har även utförts med projektledare för liknande skolbyggnationer, däribland 
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projektledaren för Sylteskolan i Trollhättan (nybyggnation av F-9 skola för 1000 elever) och 
projektledaren för Sjöviksskolan i Årstadal, Stockholm (F-9 skola för 1200 elever). 

4. Resultat 

4.1 Översiktsplan 

Den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile antagen av kommunfullmäktige 2007 redovisar att 
markanvändningen för skolområdet är ”Allmän service”. Översiktsplanen bedöms därmed 
överensstämma med förstudiens intentioner till att bygga en större skola i Ljungskile 
 

 
Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Ljungskile, ”Bestämmelser och rekommendationer” 

4.2 Planförhållanden 

Skolområdet består av fyra stycken fastigheter som är i kommunal ägo. Norr om den genomgående 
lokalgatan Hälle Lider ligger fastigheterna Skälläckeröd 1:63 och 1:40. Området omfattas av 
byggnadsplan antagen 1969. Byggnadsplanen medger bebyggelse för allmänt ändamål och stor del 
av området anges som prickmark – mark som inte får bebyggas. I den sydöstra delen av området 
finns en outnyttjad byggrätt, även denna medger allmänt ändamål. 
 



 

 

 

 
 
 

 7 (26) 

    

 

 

      

     

    

  

  
Byggnadsplan från 1969 för norra delen av området 
 
Skolområdet söder om Hälle Lider består av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:309 och 1:288, området 
omfattas av stadsplan antagen 1975. Stadsplanen anger stor del av marken med byggrätt avsedd för 
allmänt ändamål och med en bygghöjd om maximalt 7,2 meter. 
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Stadsplan för södra delen av området, antagen 1975 
 
För att kunna bygga en ny skola med den kapacitet som barn och utbildningsförvaltningen 
efterfrågar kommer det krävas att ny detaljplan upprättas då nuvarande byggrätter och tomtmark ej 
tillåter en sådan omfattande byggnation som den nya skolan beräknas bli. Mark som är angett som 
allmän plats i planen behöver bli kvartersmark för skoländamål och byggrätterna behöver utökas.  
 
Förskolan bedöms dock kunna uppföras utan planändring. Marken där förskolan är placerad är 
planlagd för allmänt ändamål i förskolans föreslagna disposition under punkt 4.13 utökas inte 
byggarean markant utan halva förskolan bebyggs med ytterligare en våning. 
 
Ett planarbete om denna omfattningen beräknas ta cirka två år från planbesked till lagakraftvunnen 
detaljplan under förutsättning att planen inte överklagas. 
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4.3 Natura 2000-område 

Skolan avgränsas i nordöst av Tjöstelsrödsbäcken som rinner i öst-västlig riktning och sedermera 
mynnar ut i havet. I området kring skolan är Tjöstelsrödsbäcken och ett 4,7 ha stort område angivet 
som Natura 2000-område. Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom 
EU. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och 
habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras miljöer 
förstörs. 
Det främsta syftet med Natura 2000-området vid Tjöstelsrödsbäcken är att bevara den rödlistade 
mossarten Brynia som har en av sina få lokaler vid Tjöstelsrödsbäcken. Vattendraget och lövskogen 
är en förutsättning för bevarandet och är därmed också prioriterade. 
 

 
Natura 2000-området markerat med blått (källa: Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur) 
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4.4 Fornlämningar 

Inom skolområdet finns en känd fornlämning. Fornlämningen finns belägen norr om Hälle Lider i 
den östra delen av skolområdet och är av lämningstyp fossil åkermark samt omfattar ett 90x60 
meter stort område. Lämningen är klassad som ett bevakningsobjekt vilket innebär att 
fornlämningens status inte kunnat bedömas vid en okulär besiktning utan behöver utredas vidare. 
Förstudien tar inte upp någon fördjupad undersökning av fornlämningen men detta kan krävas i och 
med eventuellt detaljplanearbete. 
 

 
Fornlämning i östra delen av det norra skolområdet. Källa: Riksantikvarieämbetet 
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4.5 Kulverterad bäck 

Centralt i området söder om Hälle Lider finns en gruslagd bollplan vilket det rinner en kulverterad 
bäck under. Kulverteringens sträckning är inte helt känd men antas i förstudien gå i rät linje mellan 
inmynningen och utmynningen enligt bilden nedan. Kulverteringen har i förstudiens förslag på 
disposition av den nya skolan under punkt 4.13 undvikits att överbyggas. Ytterligare utredning av 
bäcken bör göras i och med dagvattenutredning under planprocessen. 
 

 
Antagen sträckning av kulverterad bäck 

4.6 Infrastruktur och trafik 

För att säkra trafiksituationen vid skolan är lokalgatan Hälle Lider avstängd för genomfartstrafik 
med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00. Skolan angörs därför från två håll. Från båda håll 
nås den via gator med låg standard som inte är anpassade för den biltrafik som råder idag. Den 
huvudsakliga angöringen med bil är västerifrån på Hälle Lider. Från huvudvägnätet är det ca 150 m 
lokalgata fram till skolan. Här finns en gång- och cykelbana och direktutfarter från bostäder. 
Trafikmängden på gatan idag är ca 1100 fordon per dygn. Från detta håll nås en parkeringsplats 
med 35 platser.  
 
Österifrån nås skolan via Skafterödsvägen och Rosenvägen fram till Hälle Lider. Från 
huvudvägnätet är det ca 600 m lokalgata fram till skolan. Här finns flera korsningar med låg 
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standard. Det finns gångbana men ingen cykelbana. Uppgift saknas om trafikmängd på 
Rosenvägen. 
Öster om bommen på Hälle Lider finns en vändplats med på- och avstigningsplats och tre 
korttidsparkeringar.  
Söder om skolan, med infart från Skafterödsvägen, finns en parkeringsplats avsedd för Hälle 
förskola. Den används också för hämtning och lämning av skolbarn. 
I dagsläget angör sju skolbussar Ljungskileskolan på morgonen mellan 07:33 och 07:52. 
Skolbusshållplatsen ligger på Skafterödsvägen med ca 200 m gångavstånd ifrån skolan. 
Busshållplatsen behöver byggas ut för att kunna ta emot fler bussar vid en så pass kraftig utbyggnad 
av skolan.  
 
Gångvägen mellan hållplatsen och skolan korsar Hälle Lider vid ett förhöjt övergångsställe. Här 
finns också bommen som stänger av Hälle Lider för genomfartstrafik. 
Ljungskile med omnejd har stor utpendling. Många kör bil och det är vanligt att föräldrar på väg till 
jobbet samtidigt passar på att skjutsa barnen till skolan. Detta skapar stora anspråk på att komma 
nära skolan med bil för att hämta och lämna.  
 
Trafiksituation vid skolan på morgnarna är besvärlig. Mycket trafik kommer under en begränsad tid 
till skolan. Lämning av barn sker till största delen på parkeringsplatsen väster om bommen. Där är 
de flesta parkeringsplatserna upptagna redan från kl. 7.30. Skolan börjar kl. 8 och när föräldrarna 
anländer för att lämna av barnen strax före 8 är parkeringen vanligtvis full.  
Eftersom det inte finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som 
inte ska parkera för att följa med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig ut på Hälle Lider. 
Bilar parkeras på gångbanorna i anslutning till parkeringsplatsen och på ytan framför 
gymnastiksalen.  
 
Många föräldrar till de mindre barnen som går på den övre skolgården (längst österut) vill följa sitt 
barn fram till skolgården. De har därför behov av att kunna parkera bilen. Gångvägen mellan 
parkeringen och den övre skolgården är inte helt separerad från biltrafik. Gångvägen korsar vägen 
fram till skolans lastintag där det också är vanligt att bilar parkeras vid hämtning och lämning av 
barn. Samma situation uppstår när de lägre årskurserna slutar vid kl. 13. Då anländer många 
föräldrar samtidigt för att hämta barnen. Avstigning sker också på parkeringen nedanför Hälle 
förskola, intill skolbusshållplatsen. 
 
Vid en utbyggnad av skolan från 500 elever till drygt 1000 elever kommer behovet av parkering och 
infrastruktur att utökas kraftigt. Att fullt ut tillgodose utrymmesbehovet för hämtning och lämning 
med bil skulle innebära stora ytor för biltrafik vid skolan, ytor som endast nyttjas under liten del av 
dygnet. 
 
En risk med att skapa hög kapacitet för biltrafik är att det främjar skjutsandet med bil i stället för att 
uppmuntra till att gå eller cykla till skolan. Å andra sidan kan låg kapacitet för skjutsning med bil 
medföra ett oförutsägbart beteende hos trafikanter med backande och vändande bilar som följd. 
Detta i sin tur skapar en otrygg miljö som gör att fler väljer att skjutsa sina barn.  



 

 

 

 
 
 

 13 (26) 

    

 

 

      

     

    

  

Det innebär att det är en svår balansgång att skapa tillräckligt bra kapacitet för biltrafik vid skolor.  
För att kunna redogöra för hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas vid en ombyggnad av befintlig 
skola behöver kommunen ta ställning till vilket förhållningssätt till biltrafik och parkering som ska 
råda.  
 
Det bedöms inte vara möjligt att nära skolan tillgodose både behovet av plats för hämtning och 
lämning med bil och behovet av personalparkering. Närmast skolan kan bara det ena behovet 
tillgodoses och med tanke på de begränsade ytorna i befintlig miljö är det tveksamt om ens det ena 
behovet kan lösas fullt ut. Antingen ges föräldrar möjlighet att köra ända fram till skolan, eller så 
får på- och avstigning lösas längre ifrån skolan på någon helt annan plats.  
 
En skola med drygt 1000 elever i årskurs F-9 och ny förskola om 120 elever kommer att generera 
ännu mer trafik till en redan ansträngd situation. Eftersom utrymmet vid skolan är begränsat är 
möjligheten att skapa bra trafik- och parkeringslösningar också begränsad. Det kommer att vara 
mycket svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggs ut i den 
omfattning som föreslås enligt kommunens trafikavdelning.  

4.7 Vatten- och avlopp 

Skoltomten ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, dag- och spillvatten. Det 
nuvarande Va-nätet är inte dimensionerat för en skola med drygt 1000 elever och behöver därför 
byggas ut. Västvatten behöver utföra utredningar i området för att se vad som krävs för att kunna 
leverera vatten till den nya skolan. Västvatten behöver även beställa en utredning för 
spillvattennätet för att få fram vilka åtgärder som krävs för den nya skolan. Båda utredningarna 
kräver mätinsatser i befintligt nät innan utredning. Västvatten bekostar mätning och utredning efter 
beställning från kommunen. 
Kommunen betalar endast anslutningskostnad för de tillkommande ytor på skolan som byggs och 
avgiften är därmed oberoende av Västvattens kostnad för att förstärka nätet för vatten, dag- och 
spillvatten. För skola så räknas varje 300 m² tillbyggd yta (BTA) som en lägenhet och 
lägenhetsavgiften är 45 135 kr inkl. moms/lgh. Det innebär att om Ljungskileskolan byggs ut i den 
omfattning som föreslås under punkt 4.14 i denna förstudie blir anslutningskostnaden  
ca 2 000 000 kr. 

4.8 El, fiber- och fjärrvärmeanslutning 

Dagens elnät antas inte att ha den effekt som krävs för en skola om drygt 1000 elever. Det finns 
dock en befintlig högspänningsledning (10 kV) i alldeles närhet till skolan som kan användas. För 
detta krävs en ny transformatorstation. En uppskattad kostnad för att elansluta den nya skolan är 
enligt Uddevalla Energi ca 500 000 kr. 
Ljungskileskolan är ansluten med svartfiber via Uddevalla Energi. Idag används 1 Gb/s och i daglig 
trafik används ca 150 Mb/s. Därmed tål fiberanslutningen betydligt mer kapacitet än vad som 
används idag och det finns även möjlighet att utöka till 10 Gb/s om det skulle behövas. Därmed 
tillkommer inga kostnader för fiber utöver fiber mellan eventuella byggnader och datanät inom den 
nya skolan. 
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Skolan är ansluten till fjärrvärme. Uddevalla Energi behöver utreda eventuell utbyggnad av nätet 
vid anslutning av den nya skolan. Beräknad anslutningskostnad uppskattas till 300 000 kr. 
 

4.9 Kultur och Fritidsförvaltningens synpunkter på ny skola i Ljungskile 

Två möten har hållits med företrädare från kommunens kultur och fritidsförvaltning. Deras behov 
tas upp nedan och förvaltningen bör vara tidigt involverade under projekteringen för ett nära 
samarbete kring skolans utformning.  
Kultur och fritidsförvaltningen anser följande punkter som särskilt viktiga vid utformningen av den 
nya skolan: 

• Spontan aktiv mötesplats, syftet med en sådan plats är att inspirera människor till ökad 
rörelse och aktivitet, att sänka trösklarna och öka tillgängligheten för aktivitet. Någon sådan 
plats finns inte i Ljungskile idag och bör finnas inom skolområdet men även vara placerad 
så den är tillgänglig även utanför skoltid. Den måste byggas på ett sätt som attraherar båda 
könen, ett sätt för detta vore att involvera elever tidigt i arbetet med mötesplatsen. 

• Idrottshallen behöver byggas i fullmått för att bli attraktiv för föreningar utanför skoltid, 
gärna med läktare. Takhöjden behöver vara minst 8,5 meter. Kjelldalsskolan har byggts med 
sviktande golv vilket även denna hall bör ha. 

• Omklädningsrum och duschutrymmen måste byggas på ett sätt som främjar den personliga 
integriteten. 

• Det vore bra om det finns egna entréer till skolans utrymmen för estetiska ämnen såsom t.ex. 
musiksalar så att dessa kan användas utanför skoltid av exempelvis kulturskolan. Även 
slöjdsalar, mötesrum hemkunskap aula är av intresse att hyra utanför skoltid om möjligheten 
tillvaratas, 

• Gällande den konstnärliga gestaltningen för skolan är det viktigt att kultur och 
fritidsförvaltningen involveras tidigt i arbetet.  

• Det pågår en utredning från kultur och fritidsförvaltningens sida gällande ungdomars behov 
i Ljungskile avseende fritidsaktiviteter. Utredningen är klar i oktober månad och kan ge 
ytterligare information kring hur delar av skolan och skolgården bör utformas. 

• Natura 2000-området norr om skolan lämpar sig väl som skolskog. 
• En stängning av Hälle Lider, lokalgatan som går genom skolområdet vore positivt. 
• 10-års hyreskontrakt är tecknat för folkbiblioteket, det har löpt ett år av avtalet. Därmed ser 

kultur och fritid inget behov av att skolbiblioteket görs publikt för allmänheten. 

4.10 Geoteknik 

Då det utförts flertalet geotekniska undersökningar inom området för Ljungskile skola har 
Bohusgeo i förstudien fått i uppdrag att sammanställa undersökningarna till ett dokument. 
Bohusgeo har redovisat de äldre undersökningarna i plan och sammanställningen syftar till att ge ett 
geotekniskt underlag redan tidigt i processen samt en kostnadsberäkning för de geotekniska 
utredningar som krävs i detaljplaneprocessen. Geotekniska förhållanden som går att utläsa från de 
utförda undersökningarna redovisas nedan och är indelat sex olika områden inom skolområdet. Hela 
Bohusgeos PM och sammanställning i plan finns redovisad som bilaga till förstudien.  



 

 

 

 
 
 

 15 (26) 

    

 

 

      

     

    

  

4.10.1 Område mellan förskola och gamla ishockeyrinken  

Området mellan förskolan och gamla ishockeyrinken (markerad A på nedanstående karta) bedöms 
ur geoteknisk synpunkt vara gynnsam för byggnation. Jorddjupen är relativt grunda och det saknas 
ofta sammanhängande lerlager. Sannolikt är den geotekniska insatsen begränsad för att utreda 
släntstabiliteten och bedömningen är att förhållandena är gynnsamma. Ytterligare undersökningar 
föreslås i två sektioner. 
Äldre beräkningar finns utförda i anslutning till Skälläckerödsbäcken och belastningsrestriktioner 
finns angivna för att bygga nära bäckravinen. Ytterligare kontroll kan behöva utföras då marknivåer 
kan ha förändrats vid byggnation. 

4.10.2 Område vid ravin, nordväst om ishockeyrinken (Skälläckerödsbäcken) 

Södra sidan av ravinen (markerad B på nedanstående karta) utgörs av 2–5 meter fast jord av 
torrskopelera och silt. Mella skolbyggnaderna och bostadshusen finns ca 10 meter lera och det kan 
inte uteslutas att det finns lera i Skälläckerödsbäckens ravin och risker för bakåtgripande skred. 
Undersökningar föreslås utföras i en sektion. 

4.10.3 Slänt och mur vid skolan 

Vid varuintaget för skolan (markerad C på nedanstående karta) är höjdskillnaden stor och där finns 
en platsgjuten mur. I samband med detaljplaneläggningen bör man redovisa att denna är 
tillfredsställande stabil vilket också gäller hela skolbyggnaden. Eventuellt krävs undersökning i en 
sektion. 

4.10.4 Skolområdet, södra sidan av Tjöstelsrödsbäcken 

Skolområdet söder om Tjöstelsrödsbäcken (markerad D på nedanstående karta) saknar i stora delar 
geotekniska undersökningar, det finns dock en utförd vid skolbyggnaden i öster. Undersökningen 
har visat på att det vid skolbyggnaden finns upp emot 20 meter lera, ytterligare undersökningar 
föreslås i fyra sektioner samt en kompletterande vid den östra skolbyggnaden.  

4.10.5 Område norr om Tjöstelsrödsbäcken  

Vid området norr om Tjöstelsrödsbäcken (markerad E på nedanstående karta) finns endast en 
sondering utförd som är avbruten på 10 meter. Sonderingen visade på lera och Bohusgeo bedömer 
att området utgörs av lera i sin helhet. Undersökningar föreslås i tre sektioner. 

4.10.6 Ängen nedanför Tjöstelseröds gård 

De övre delarna av ängen i området nedanför Tjöstelsröds gård (markerad F på nedanstående karta) 
utgörs av fastmark och bedöms gynnsamma för byggnation medan de nedre delarna ner mot 
Tjöstelsrödsbäcken har ansträngd släntstabilitet och belastningsbegränsningar är rekommenderade.  

4.10.7 Sammanfattning geoteknik 

Området bör ses över i sin helhet under eventuellt framtida planarbete och en detaljerad 
stabilitetsutredning kommer då att krävas. Det befintliga undersökningsmaterialet är omfattande 
men av naturliga skäl saknas undersökningar, främst i de yttre delarna av området.  
För fält och laboratoriearbeten beräknas kostnaderna preliminärt till ca 485 000 kr inklusive 
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uppritning i en markteknisk undersökningsrapport (MUR). Eventuellt kommer Länsstyrelsen kräva 
att undersökningar utförs i Natura 2000 området vid Tjöstelsrödsbäcken, kostnader för detta är inte 
medräknat i kostnadsbedömningen. Kostnaderna för tillhörande utredningsarbeten är svåra att 
bedöma i detta stadie men uppskattas till mellan 150 000 kr 250 000 kr.  
 

 
Sektioner geoteknisk undersökning 

4.11 Inventering av befintliga skolbyggnader 

Kommunens fastighetsavdelning har haft samråd och inventering vad gäller skicket på nuvarande 
skolbyggnader för Ljungskileskolan. Byggnaderna redovisas med A-I på nedanstående kartbild. 
 
Byggnad A som är befintlig skolbyggnad har visst renoveringsbehov avseende byte av yttertak samt 
översyn av ventilation. Byggnaden finns med i fastighetsavdelningens underhållsplan men inga 
åtgärder kommer att utföras innan man vet vad som planeras för den nya skolan. 
 
Byggnad B som är befintlig skolbyggnad är i gott skick med ny ventilation, nytt yttertak, fönster 
mm. Byggnaden är i ett plan och någon påbyggnad är ej möjligt pga. byggnadens konstruktion. 
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Byggnad C är i behov av renovering och finns med i fastighetsavdelningens underhållsplan men 
man avvaktar med åtgärder tills man vet vad som planeras för den nya skolan. 
 
Byggnad D har bevarandevärde dock krävs översyn av ventilation. 
 
Byggnad E är i dåligt skick och har inget bevarandevärde. 
 
Byggnad F, Musikens hus är i gott skick och har nyligen rustats upp. 
Byggnad som nämns som G är i dåligt skick och har inget bevarandevärde. 
 
Byggnad H kräver åtgärder för ventilationen men är i övrigt i gott skick. 
 
Byggnad I som är nuvarande förskola har problem med inomhusmiljön och det är ett pågående 
arbete för att hitta orsaken och en lösning på problemet. Byggnaden får anses uttjänt och omodern 
för sitt syfte och bör därför ersättas. 
 

 
Inventering av skolbyggnader 
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4.12 Jämförelseobjekt 

En översyn har gjorts gällande liknande skolbyggnationer som utförts i närtid. I Stockholm byggs 
just nu en av Stockholms största grundskolor, Sjöviksskolan i Årstadal. Skolan är byggd som en F-9 
skola och ska dimensioneras för 1200 elever i tio hemvister samt 200 personal. 
Skolans omfattar ca 12 600 m² och en skolgård om ca 5 300 m² vilket motsvarar en friyta om ca 4,4 
m² per elev. Den lilla skolgårdsytan kräver schemalagd användning och har getts en utformning 
som medger varierande aktiviteter för såväl rast som utomhuspedagogik.   
Köket dimensioneras för att tillgodose skolans egna behov och matsalen planeras för 460 sittplatser 
och omfattar 650 m² och köket 310 m². 
Skolans idrottssal byggs under mark, omfattar 680 m² och kan delas in i tre delar med hjälp av 
ridåväggar. I anslutning till idrottshallen byggs tre dubbla omklädningsrum (dam/herr). Det finns 
inga parkeringsplatser inom skolfastigheten, endast parkering för rörelsehindrade från intilliggande 
väg. Bedömd projektkostnad var i maj 2015 453 miljoner kronor eller 36 000 kr/m² BTA med en 
hyra om ca 33 miljoner kronor första året. 
Produktionen startade hösten 2016 och skolan beräknas klar till vårterminen 2020. 
 
I Trollhättan påbörjades byggnation av nya Sylteskolan 2017. Skolan byggdes 1972 och är idag 
uttjänt och elevunderlaget är betydligt större. Den nya skolan är en F-9 skola och ska erbjuda plats 
för 1000 elever jämfört med nuvarande kapacitet om 700 elever. Skolan är den största investering 
som Trollhättan stad någonsin gjort.  
Hela den nya skolan omfattar 21 000 m² inklusive ny idrottshall om 3000 m², fritidsgård 900 m² och 
nytt stadsbibliotek om 1100 m², skolbyggnaderna omfattar 16 000 m². Endast 750 m²av den 
befintliga skolan kommer att finnas kvar i det utförande den gör idag, de kommer dock 
lokalanpassas för att passa in i övriga upplägget, resterande blir nybyggt. 
Hela skolområdet inklusive vägar omfattar 65 000 m² och uteytan per elev beräknas till 27,8 m², 
räknas närliggande bollplan på parkmark in i uteytan blir denna 30,5 m². 
Skolan inrymmer tillagningskök med kapacitet om 1200 portioner per dag. Det byggs två matsalar, 
en för eleverna upp till årskurs 6 och en för årskurserna 7–9. Hela skolan är i två plan förutom den 
del som 7–9 disponerar som är i tre plan. 
Inom skolfastigheten finns ca 200 parkeringsplatser varav 12 platser för elbilsladdning. För 
cykelparkering finns tillgång till låsta cykelhus med 25 platser för laddning av elcyklar. 
Bedömd projektkostnad är 550 miljoner kronor eller 24 000 kr/ m² BTA med en årlig hyra beräknad 
till 26,2 miljoner. Endast mindre ändringar i befintlig detaljplan krävdes.  
Idrottshallen stod färdig i maj 2018, skolan beräknas klar i juni 2020 och hela projektet beräknas 
klart till slutet 2022. Förstudien antogs i kommunfullmäktige under 2015. 

4.13 Lokalbehov och förslag på disposition 

För att bedöma skolans storlek och lämplig/möjlig disposition har samarbete skett med Mats & 
Arne Arkitekter AB. Mats & Arne Arkitekter AB har upprättat ett preliminärt lokalprogram 
(redovisas som bilaga till denna förstudie) som grundar sig på regelbundna möten med barn och 
utbildningsförvaltningen samt jämförelser med bland annat Sylteskolan i Trollhättan och nya 
Kjelldalsskolan.  
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Den nya skolan blir om den byggs i den omfattning som föreslås Uddevallas klart största skola med 
en kapacitet om 1030 elever och 150 vuxna. Detta kan jämföras med nya Källdalsskolan (F-6) som 
har en kapacitet om 580 elever och nya Ramnerödsskolan (F-9) med en kapacitet om 650–750 
elever.  
Nya Ljungskileskolan dimensioneras enligt följande: 

• Årskurs F – 3, totalt 400 elever med fyra hemområden. 
• Årskurs 4 - 6, totalt 300 elever med tre hemområden. 
• Årskurs 7 - 9, totalt 330 elever med tre hemområden 

 
Skolans volym grundar sig i det preliminära lokalprogrammet och vid fortsatt arbete behöver 
programmet analyseras ytterligare utifrån önskemål, behov och myndighetskrav. Dispositionen är 
översiktligt och framtagen på preliminära och osäkra data. Förslaget kommer med all sannolikhet 
att omarbetas om man väljer att fortsätta arbetet genom upprättande av detaljplan, utredningar av 
markförhållanden, trafik osv.  

 
Förslag till ny skola i Ljungskile 
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Ovan redovisat förslag rymmer ny skola i Ljungskile med kapacitet för strax över 1000 elever med 
en total yta om ca 18 700 m² BTA samt ny förskola för 120 barn med en yta om 1250 m² BTA. 
 
I skolbyggnad benämnd A på ovanstående illustration föreslås att byggnadens stomme behålls då 
den i detta skede bedöms i sådant skick att detta framstår mest ekonomiskt. Byggnaden är i 
suterräng och i förslaget byggs den ut rejält samt byggs på med ytterligare en våning till tre 
våningar. Utredning krävs för att utreda huruvida stommen tål de laster som blir av ytterligare en 
våning. I byggnaden föreslås att årskurs F-3 har sina hemvister då kök och matsalar även finns i 
denna byggnad och att de minsta eleverna därmed har kortast att gå till lunchen. Byggnaden 
inrymmer tillagningskök och matleveranserna tas emot längs byggnadens södergavel såsom det sker 
idag. Matsalarnas placering möjliggör till separata entréer för F-3 och 4–6 invändigt respektive 7–9 
via egen entré utifrån. Skolgården för F-3 är i huvudsak belägen öster om skolbyggnad A och är på 
lite drygt 13 000 m². Skolbyggnad A har i förslaget en area om 5940 m² BTA. 
 
I skolbyggnad benämnd X placeras årskurs 4–6 i den västra delen av byggnaden. Denna del är i tre 
plan där den nedersta våningen är i suterräng. Den östra delen av byggnaden är i två plan och 
rymmer skolans gemensamma ämnessalar såsom slöjd, bild, hemkunskap mm. I denna del av 
byggnaden finns även ledningskontorets utrymmen och elevhälsa. Byggnaden byggs ny från 
grunden har i förslaget en area om 5430 m² BTA och en skolgård om 7710 m² plus bollplan om 
1900 m². 
 
Skolbyggnad A och X föreslås att byggas ihop för att kunna ha skofri skola i denna del och att 
ämnessalar och matsal kan nås inifrån för elever i grundskolan.  
Årskurs 7–9 är i förslaget placerad i byggnad Z som ligger söder om Hälle Lider.  Byggnaden är i 
tre våningar där den nedersta våningen är i suterräng. Byggnaden blir en nybyggnation och omfattar 
3150 m² BTA, skolgården för 7–9 utgör 7630 m².  
 
Idrottshallen är belägen i byggnad benämnd Y som ligger vägg i vägg med huset avsett för årskurs 
7–9. Idrottshallen inrymmer fullstor inomhusplan som kan delas i två samt en mindre B-hall. 
Idrottshallen är i förslaget måttsatt utifrån att kunna förses med läktare. Läktare är dock inget behov 
som skolan har utan diskussion behöver initieras med kultur och fritidsförvaltningen om de ser 
behovet av läktare och är villiga att finansiera en sådan åtgärd. Idrottshallen har 8 mindre 
omklädningsrum, byggs ny från grunden och omfattar 2820 m² BTA.  
Idrottshallen är placerad inskuren i en hög slänt, just gymnastikhallen är effektiv att placera på detta 
sätt då denna inte kräver lika dagsljus som skolbyggnaderna med hemvister och klassrum. 
 
Förskolan, byggnad N i ovanstående illustration förslås byggas ny på samma plats som den 
befintliga. Halva bygganden uppförs i två plan och den andra halvan i ett plan, förskolan inrymmer 
sex avdelningar och omfattar 1250 m² BTA. 
 
I det illustrerade exemplet ovan finns 136 parkeringsplatser  
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Illustration, skolan från söder 

4.14 Friyta 

I Boverkets publikation ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” nämns att ett rimligt mått för tillgänglig uteyta per 
barn/elev bör vara 40 m² friyta i förskola och 30 m² i grundskola.  
 
Kommunen kan anta egna riktlinjer som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller 
bygglovsärenden. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovsprövning. Några sådana 
riktlinjer finns inte idag och vid bygglovsansökan för Ramnerödsskolan rekommenderade 
kommunledningskontoret avslag när den samlade ytan för utevistelse uppgick till 27 m² per elev, 
bygglovsansökan beviljades dock ändå. Så länge kommunen inte antagit några riktlinjer för friyta 
har det i förstudien tolkats som att friytan ska komma så nära Boverkets rekommendationer om 40 
m² per barn i förskola och 30 m² per elev i F-9 som möjligt för att erhålla bygglov. 
 
I förstudiens förslag redovisas en uteyta för förskolan om 4 670 m², förskolan ska inrymma 120 
barn vilket ger knappt 39 m²/barn uteyta.  
Skolgården för F-3 når med viss marginal upp till 30 m²/elev i friyta och likadant med årskurs 4–6. 
Årskurs 7–9 når upp till 20 m²/elev.  
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Förstudiens förslag på disposition bedöms därmed erhålla bygglov utifrån Boverkets 
rekommendationer på friyta per elev/barn 

4.15 Etappindelning 

För att klara av att hålla verksamheten igång under byggtiden krävs att byggnationen delas in i 
etapper för att undvika provisoriska evakueringsbyggnader. Det finns flera kritiska moment under 
byggtiden, främst när det gäller övergången mellan befintligt och nytt kök och mellan befintlig och 
ny slöjd. Genom att bygga 7–9 skolan först skapas kapacitet för evakuering som även kan rymma 
den ökning av elevantalet som förväntas under de år som byggnationen pågår. Eventuellt får 
tillagningsköket stängas ner under en period av byggtiden och man istället får frakta dit maten från 
andra tillagningskök. B-hallen i gymnastiksalen skulle då kunna lämpa sig som temporär matsal 
under byggtiden för kök och matsal. 
 
Byggnationen föreslås ske i tre etapper. I etapp ett rivs förskolan för att få fri tillgång med in- och 
utfart för maskiner till byggnation av 7–9 och idrottshallen. Byggnationen av 7–9 och idrottshall 
beräknas till 1,5 år, även byggnation av förskolan påbörjas under denna tid och beräknas klar två år 
efter byggstart. Under byggtiden behöver ny lokal till förskolan att lösas. Kommunen har nyligen 
köpt in tomt på Hälle som skulle lämpa sig väl för förskola. Skulle denna stå färdig innan rivningen 
skulle barnen under byggtiden kunna flyttas dit. 

 
Illustration, byggnader som ingår i etapp 1 
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Etapp två (byggnad A) påbörjas när 7–9 och idrottshall står klar för att kunna evakuera eleverna i  
F-3 till denna del av skolan. I byggnaden är kök och matsal placerade och det behöver vidare 
utredas hur man löser under matförsörjningen under byggtiden. Byggnationen beräknas ta 1,5 år 
från byggstart. 

Illustration, byggnad som ingår i etapp två 
 
Efter etapp två är färdigställd flyttas eleverna som går i 4–6 till det färdiga A-huset och rivning av 
den gamla idrottshallen och de sista skolbyggnaderna sker. Etapp tre blir den sista etappen och 
beräknas ta 1,5 år från byggstart. I byggnaden finns slöjdsalar placerade och detta behöver vidare 
utredas hur man löser under byggtiden. 
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Illustration byggnad som ingår i etapp 3 och färdig skola 
 

4.16 Tidplan 

 
Planbesked kommunfullmäktige 2019–11 
 
Planarbete (under förutsättning att planen ej överklagas) 2020–01 – 2022–01 
 
Projektering (påbörjas under planarbete) 2021–01 – 2022–07 
 
Upphandling 2022–07 – 2023–01 
 
Byggstart etapp 1 (7–9, idrottshall, förskola) 2023–01 – 2024–07 / 2025–01 
   (IH och 7–9 / Fsk) 
 
Byggstart etapp 2 (4–6) 2024–07 – 2026–01 
 
Byggstart etapp 3 (F–3) 2026–01 – 2027–07 
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4.17 Ekonomisk kalkyl 

Byggkostnaden för ny skola i Ljungskile baseras på det preliminära lokalprogrammet och 
schablonmässiga bygg- och markarbetningskostnader. Beräkningen visar på en prisindikation på ca 
510 miljoner kronor för skolan där bygg- och markarbeten beräknas uppgå till 480 miljoner eller ca 
25 700 kr/m² BTA. 
En faktor som har stor påverkan är konjunkturläget vid den aktuella tiden för byggnationen. 
I kalkylen redovisas inte eventuella kostnader för ombyggnation av vägar, eventuella 
ersättningslokaler eller inhyrning av moduler under byggtiden.  
 
För förskolan beräknas den totala kostnaden till 40 miljoner kronor. 

5 Slutsatser och rekommendationer  

Ljungskileskolan är redan idag trångbodd med drygt 500 elever på 475 platser och med den 
befolkningsutveckling som råder kommer läget att förvärras allt eftersom tiden går. Förstudiens 
uppdrag har varit att utreda möjligheten med en skola om drygt 1000 elever på samma plats som 
dagens skola. Skolan ligger strategiskt väl centralt i Ljungskile och sett till den mark kommunen 
äger finns utrymme för utbyggnad av skolan.  
Förstudien visar att det går att få till väl fungerande lokaler inom kommunens mark samtidigt som 
man löser den friyta som krävs både för förskola och grundskola.  
 
Den fråga som ser svårast ut att lösa och som kan visa sig vara en flaskhals är kring trafik och 
infrastruktur. Skolan ligger i ett bostadsområde med små lokalgator och trafiksituationen är redan 
idag hårt ansträngd. Vid en fördubbling av skolans kapacitet och dessutom utbyggnation av 
förskolan behöver något drastiskt göras för att få till en väl fungerande trafiksituation. Fortsatta 
utredningar behöver göras för att se på möjligheten att bygga ut den befintliga busshållplatsen längs 
med Skafterödsvägen. Kommunen skulle eventuellt behöva ta ett beslut om att inte avlämning och 
parkering kan ske i direkt anslutning till skolan utan att detta får ske en bit ifrån och att både 
personal och barn får avkrävas att gå en bit längre än vad som sker idag. Det finns dock ingen 
naturlig plats för en sådan yta, skolan ligger centralt i Ljungskile och det finns ingen mark avsatt för 
detta.  
 
En grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet alternativt en fördjupad förstudie kring hur 
trafiksituationen löses innan planarbetet anses som en förutsättning i eventuellt fortsatt arbete. 
Några kostnader för ombyggnad av infrastrukturen utanför skolområdet finns inte upptagna i denna 
förstudie. 
 
En annan svårighet att lösa är hur verksamheten ska upprätthållas på ett tillfredsställande sätt under 
byggtiden. Byggnationen beräknas enligt tidplanen utföras mellan 2023–01 – 2027–07 innan alla 
skolbyggnader är klara. Under denna tid måste skolan kunna sköta sin dagliga verksamhet på ett 
säkert och tillfredsställande sätt. I det förslag som anges i förstudien är kök, matsal och slöjdsalar 
placerade inom samma byggnader som de är idag. Detta innebär att när byggnaderna rivs står 
verksamheten utan dessa funktioner, det behöver därför utredas hur man upprätthåller funktionerna 
under byggtiden. 
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Som förstudien visat kommer det att krävas en ny detaljplan för att möjliggöra byggnationen av den 
nya skolan. Dock skulle förskolan kunna erhålla bygglov utan planändring, risken är dock att 
byggnaden är i vägen vid byggnationen av idrottshallen och att det därför inte lönar sig att bygga 
denna först. 
 
En framgångsfaktor i ett lyckat projekt av den här storleken som återkommer under de intervjuer 
som förstudien utfört med projektledare för liknande skolor är att tidigt skapa en arbetsgrupp som 
innehåller rätt kompetens och med tydliga mandat. Att tidigt involvera skolans profession med 
lärare, elevhälsa och rektor som sedan ska verka inom de nya lokalerna verkar vara ett tydligt 
framgångskoncept för att få till en legitimitet under byggprocessen och en skola som uppfyller de 
faktorer som krävs för att vara en bra skola under många år. 

6 Återrapportering  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förstudie för ny skola och ny förskola 
enligt beställning från barn- och utbildningsförvaltningen. Under arbetets gång sker kontinuerliga 
avstämningar med barn- och utbildningsnämnden tillsammans med arkitekt och andra avdelningar 
som är berörda. Slutrapportering av förstudien sker i form av överlämning av detta dokument 
tillsammans med bilagor till beställande avdelning. 

7 Kalkyl 

Kalkylansvarig: Adam Gistedt 
Klassning av tillgång: Skola F-9 och förskola 
Upprättad: 2019–03 
Prisläge: 2019 
Sammanvägd kalkylosäkerhet: 10% 
Yta: 57 500 m² skoltomt, F-9 skola om 18 700 m² BTA, förskola om 1 250 m² BTA 

 

 
Åtgärd  Kommentar 

Projektering 20 000 000  
Detaljplanearbete 300 000  
Detaljplaneutredningar  1 000 000  
Byggnation av skola 480 000 000  
Byggnation av förskola 40 000 000  
VA-anslutning 2 000 000  
El-anslutning 500 000  
Fjärrvärme 300 000  
Konstutsmyckning 4 500 000 Enligt procentschablon 1,0 % av inv.  
Summa samhällsbyggnad 548 600 000 kr  
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Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Jämförelser med Sylteskolan är ungefärliga och kan inte 
tolkas som helt säkra (olika typytor ingår)

Klassrum (hemrum) 4 100 60 240 2,4 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (hemrum) 4 100 80 320 3,2 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum 8 6 12 96 2,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Kapprum 4 216 55 220 1,0 200 elever + lärare/förskollärare
Torkrum  8 200 7 56 0,3 2 st per kapprum. Grovdiskbänk för rengöring av skor etc.
Arbetstorg/Fritids 2 100 120 240 1,2 200 elever + lärare/förslär/fritlär. Köksdel med spis/ugn, kyl/frys, arbbänk, skåp, lådor. Öpphet mot korr
Fritids rum 2 10 12 24 1,2
Lärararbetsrum 2 10 40 80 4,0 10 arbetsplatser/rum + konferensbord, projektor, glasvägg för öppenhet,
Speciallärarrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Specialpedagogrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Förråd läromedel 2 100 12 24 0,1 Plats för kopiator
WC elever 16 200 1,4 22,4 0,1
WC personal 2 16 1,4 2,8 0,2
RWC 1 216 5,1 5,1 0,024 Med dusch
Förråd  2 200 6 12 0,060 Fritids 
Förråd  8 200 6 48 0,240 Grundskola
Förråd  1 216 10 10 0,046 Städ
PROGRAMAREA tot 1440,3 7,2 Inkl viss svällyta (arbetstorg) dock exkl trapphus etc
LOA, svällfaktor 1,25 1800 9,0 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 2034 10,2 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 10,5/elev i Sylte

Klassrum (hemrum) 4 100 60 240 2,4 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (hemrum) 4 100 80 320 3,2 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum 8 6 12 96 2,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Kapprum 4 216 55 220 1,0 200 elever + lärare/förskollärare
Torkrum  8 200 7 56 0,3 2 st per kapprum. Grovdiskbänk för rengöring av skor etc.
Arbetstorg/Fritids 2 100 120 240 1,2 200 elever + lärare/förslär/fritlär. Köksdel med spis/ugn, kyl/frys, arbbänk, skåp, lådor. Öpphet mot korr
Fritids rum 2 10 12 24 1,2
Lärararbetsrum 2 10 40 80 4,0 10 arbetsplatser/rum + konferensbord, projektor, glasvägg för öppenhet,
Speciallärarrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Specialpedagogrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Förråd läromedel 2 100 12 24 0,2 Plats för kopiator
WC elever 16 200 1,4 22,4 0,1
WC personal 2 16 1,4 2,8 0,2
RWC 1 216 5,1 5,1 0,024 Med dusch
Förråd  2 200 6 12 0,060 Fritids 
Förråd  8 200 6 48 0,240 Grundskola
Förråd  1 216 10 10 0,046 Städ
PROGRAMAREA tot 1440,3 7,2 Inkl viss svällyta (arbetstorg) dock exkl trapphus etc
LOA, svällfaktor 1,25 1800 9,0 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 2034 10,2 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 10,5/elev i Sylte

HUS A/PLAN 2,  2 hemområden för 100 elever vardera i åk F‐klass och åk 1, totalt 200 elever

HUS A/PLAN 3, 2 hemområden för 100 elever vardera i åk 2 och åk 3 , totalt 200 elever

Detta är ett preliminärt lokalprogram under arbete. BTA‐ytor är beräknade med viss höjd i det här tidiga skedet och ska ses över i det fortsatta arbetet. Tillhörande skiss illustrerar ett exempel på hur dessa ytor kan fördelas på 
den aktuella platsen i syfte primärt att säkerställa viss marginal när det gäller nödvändig BTA/BYA och tillräckliga skolgårdsytor.

adgi01
Ny stämpel



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Klassrum (hemrum) 6 150 60 360 2,4 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (hemrum) 6 150 80 480 3,2 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum 12 6 12 144 2,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Kapprum 6 324 55 330 1,0 300 elever + lärare
Torkrum  12 300 7 84 0,3 2 st per kapprum. Grovdiskbänk för rengöring av skor etc.
Arbetstorg/Fritids/Fritidsklubb 3 100 180 540 1,8 300 elever + lärare/förslär/fritlär. Köksdel med spis/ugn, kyl/frys, arbbänk, skåp, lådor. Öpphet mot korr
Fritids rum 3 10 12 36 1,2
Lärararbetsrum 3 10 40 120 4,0 10 arbetsplatser/rum + konferensbord, projektor, glasvägg för öppenhet,
Speciallärarrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Specialpedagogrum 1 8 20 0,0 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Förråd läromedel 3 100 12 36 0,4 Plats för kopiator
WC elever 24 300 1,4 33,6 0,1
WC personal 6 24 1,4 8,4 0,4
RWC 1 316 5,1 5,1 0,016 Med dusch
Förråd  3 300 6 18 0,060 Fritids 
Förråd  12 300 6 72 0,240 Grundskola
Förråd  2 324 10 20 0,062 Städ
PROGRAMAREA tot 2307,1 7,7
LOA, svällfaktor 1,25 2884 9,6 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 3259 10,9 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 10,5/elev i Sylte

Klassrum (hemrum)  9 30 60 540 2,0 Glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (no‐sal)  3 30 60 180 2,0 Diskbänkar med 7 st utslagsvaskar, dragskåp/förråd för no‐utrustn, glas i väggarna
Prep.rum 3 110 15 45 0,4 i anslutning till no‐salen
Klassrum (teknik‐sal)  1 30 60 60 2,0 Gemensam sal för åk 7‐9. Diskbänk, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum  12 10 30 360 3,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Arbetstorg 3 110 120 360 1,1 med vikvägg till klassrum?
Samlingssal 1 150 360 360 2,4 Kapacitet: Salen bör rymma en årskurs inkl vuxna Ytbehov oklart ‐ kollas
Elevskåpsrum  3 110 60 180 0,5
Lärararbetsrum  3 12 50 150 4,2 12 arbetsplatser + litet konferensbord, projektor, , glasvägg
Speciallärare 3 8 25 75 3,1 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar. Glasvägg
SYV 1 6 14 14 2,3 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar. Glasvägg
Samtalsrum 3 12 30 90 2,5 Konferensbord+stolar. Projektor. Glasvägg
WC elever 24 330 1,4 33,6 0,1
WC personal 6 36 1,4 8,4 0,2
RWC 1 366 5,1 5,1 0,014 med dusch?
Förråd 2 366 6 12 0,033 Städ
Förråd 1 366 10 10 0,027 Grundskola
PROGRAMAREA tot 2483,1 7,5
LOA, svällfaktor 1,25 3104 9,4 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 3507 10,6 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 11,7/elev i Sylte

HUS X/PLAN 1‐3, 3 hemområden för 100 elever vardera i åk 4, 5 och 6 , totalt 300 elever

HUS Y/PLAN 2‐4, 3 hemområden för 110 elever vardera i åk 7, 8 och 9, totalt 330 elever



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Önskvärt ligga nära även 7‐9, ej så i skiss DELTOT TOT
Textilslöjd 1 16 70 70 16 elever, 1‐2 lärare Textil
Förråd 1 10 10 För textilslöjd 80
Trä‐ och Metallslöjd 1 16 70 70 16 elever, 1‐2 lärare
Maskinrum 1 22 22 För Trä och Metall
Virkesförråd 1 14 14 För Trä och Metall Trä/Met
Ytbehandling 1 10 10 Gemensamt med för båda slöjdsalar 116 Båda
Grupprum slöjd 1 20 20 Gemensamt med för båda slöjdsalar Tot Text o Trä/metall motsvarar Sylte 216
Bild 1 30 50 50 I anslutning till bild Bild
Grupprum 1 12 12 I anslutning till slöjdsalarna 73
Förråd 1 11 11 I anslutning till bild Torg
Utställningstorg 1 100 100 Gemensamt för bild, trä och textil 100
Hem‐ och konsumentkunskap 2 16 50 100 4 kök varav ett höj‐ och sänkbart, mat & teori i liten matsal
NO 1 30 70 70 NO
Förråd 1 10 10 I anslutning till NO 80
Musik 1 30 60 60
Grupprum/övningsrum/studio 2 5 11 22 I anslutning till musiksal Musik
Förråd 1 10 10 I anslutning till musiksal 81
Skolbibliotek, mediatek 1 70 70 Biblio
Arbetsrum bibliotek 1 2 10 10 arbetsrum för en person med kopiator 80
PROGRAMAREA tot 741
LOA, svällfaktor 1,25 926 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 1047 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

HUS X/PLAN 1‐2, Gemensamma läromiljöer ‐ praktiskt estetiska salar



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Ytor motsvarar ca Sylte
RWC 1 5,1 5
Städcentral?  1 15 15
WC 1 1,4 1
Varumottag 1 12 12
Kylrum (inkl skåp) 2 10 20
Frysrum (inkl skåp) 1 10 10
Förråd 3 10 30
Beredning, tillagning 1 80 80
Grönsaksberedning 1 40 40 Separat?
Specialkostkök 1 15 15
Diskrum 1 40 40 Tunnelmaskin med förspolning, grovdiskmaskin 8 GN 1/1
Vagnuppställning 1 10 10 Även för specialkost
Städ/tvätt 1 15 15 Tvättmaskin, torktumlare
Omklädning, dusch,WC 1 20 20 Alt. två rum för H & D
Paus 1 15 15 Med pentry, vatten, kylskåp, micro, eluttag, plats för soffa (liggbar)
Kontor 1 8 8 Arbetsplats, wifi
Tillägg för vägg/passage 1 0 0 Ingår i svällyta nedan?
Soprum 1 10 10 Beläget nära köket. Med komprimator
PROGRAMAREA tot 347 Redan skisserat större än progryta för god marginal
LOA, svällfaktor 1,25 433 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 489 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9

Matsal, 200 pl, 3 sittningar? 2 200 260 520 1,3 Utrustad med modern IT. Salladskylar, dryckesstation m m, del kan utformas som scen 1,3 enl dimensionerande värde i Sylte
Personalmatsal 1 60 60
Specialkostmatsal 2 30 60 Ev avdelbar yta i stor matsal?
Servering 2 40 80
Vindfång (ett kapprum nås internt) 2 5 10
Entré/Kpr 3 15 45 Ingår i skiss och i yta nedan
Tvättränna 3 5 15 Tvättränna med plats för många barn att tvätta händerna
WC 6 1,4 8,4
RWC 1 5,1 5,1
Möbelfrd 2 20 40
Diskinlämning 2 15 30 Ingår i skiss och i yta nedan
PROGRAMAREA tot 874 Redan skisserat större än progryta för god marginal
LOA, svällfaktor 1,25 1092 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 1234 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9
BTA, svällfaktor program (exkl teknik etc) 1,35 1179 Jmf 35% sväll lika Sylte Denna rad bara för ung. jmf

HUS A/PLAN 1 (suterräng), Kök 

HUS A/PLAN 1 (suterräng), Matsalar (jmf Källdal)



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Personalrum 1 50 70 70 plats för kaffeautomat. Kyl/frys, diskmaskin, mikro
Vilrum 1 7 7
Kopiering 1 25 25
WC 2 1,4 2,8 Behov av RWC samordnas med övriga funktioner RWC behöver finnas i anslutning, nära elevhälsan?
Konferens 1 20 35 35
Arbetsrum fritids 1 30 30
Speciallärare 1 25 25 plats för lärare + 5 elever
PROGRAMAREA tot 195
LOA, svällfaktor 1,25 244 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 275 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

Reception  1 20 20
kontor rektor 3 20 60
kontor administration 3 15 45
väntrum 1 20 20
konferensrum 1 60 60
konferensrum 1 40 40
kopiering 1 10 10
post 1 10 10
förråd 1 20 20
PROGRAMAREA tot 285
LOA, svällfaktor 1,25 356 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 403 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

Vilrum elever 1 1 7 7 Ii anslutning till skolsköterska
Skolsköterska 1 2 19 19 Med diskbänk, tvättställ, plats för kylskåp, många eluttag
Vänrum skolsköterska 1 6 15 15
Väntrum övrig elevhälsa 1 3 15 15
RWC 1 5,1 5,1 RWC samordnad med Personaldel
Socialpedagog 3 2 14 42 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Kurator 2 2 14 28 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Specialpedagog 3 2 19 57 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Speciallärare 3 2 19 57 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Lärararbetsplats/samtalsrum 2 2 14 28 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Lärararbetsplats/samtalsrum 2 6 15 30 konferensbord, stolar, projektor
Förråd 1 10 10
PROGRAMAREA tot 313
LOA, svällfaktor 1,25 391 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 442 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

HUS X/PLAN 3, Personalrum (jmf Källdal)

HUS X/PLAN 3 och/eller HUS Y/PLAN 1, Ledning och adminstration

HUS X/PLAN 3 och/eller HUS Y/PLAN 1, Elevhälsa



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Idrottshall stor 1 1140 1140 44x26 m Delbar i 2‐3 salar – OBS SKOLANS YTBEHOV UTREDS VIDARE
(Läktare) – OBS EJ SKOLBEHOV 2 90 180 Därtill är ca 200 m² ytterligare läktare möjlig ovan omkl – OBS EJ SKOLBEHOV Läktare med i skiss för att säkra möjlighet ytmässigt
Idrottshall liten/Aktivitetsrum 1 360 360 SKOLANS YTBEHOV UTREDS VIDARE
Omkl 1 350 350 (Uppdelade på ca 8 mindre enheter) ‐ KOLLAS
Förråd 1 150 150 (Uppdelade på 4‐5 mindre enheter)
PROGRAMAREA tot 2180
LOA, svällfaktor 1,25 2725 Svällfaktor kollas, nu anpassad till god formfaktor – större yta än Sylte
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,035 2820 Svällfaktor kollas, nu anpassad till god formfaktor – större yta än Sylte

P E D A G O G I S K A ytor (exkl Fastighetskötsel och Teknik)
TOT programyta 12605
LOA, svällfaktor 15756
BTA, svällfaktor 17545

F A S T I G H E T S T E K N I S K A   ytor

Vaktmästare/fastighetsskötare 1 10 10 vaktmästarförråd
vaktmästare/fastighetsskötare 1 10 10 maskinrum, förråd, 
Elcentral 1 6 6
Städcentral 1 10 10
Förråd 1 6 6 städförråd
Förråd 1 20 20 fastighetsförråd
Förråd 1 20 20 läromedel
Förråd 1 10 10 maskinförråd
Förråd 1 10 10
PROGRAMAREA tot 102
LOA, svällfaktor 1,25 128 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 144 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

Teknik (Fläkt, värme etc) 4 251 1004 Tänkt plac på vind i skisserna, för Hus A delvis även i suterrängkällare (för kök/matsalar)
BTA 1 1004 Svällfaktor ingår redan

TOT programyta 12707 12,3 Motsvarande yta/elev Källdal: 13,6 (590 elever inkl 45 Träningsskola)
LOA, svällfaktor 15883 15,4 Svällfaktorer behöver kollas, nu 1,25 (1,25) Motsvarande yta/elev Källdal: 17 (590 elever inkl 45 Träningsskola)
BTA, svällfaktor (inkl teknik etc) 18693 18,1 Svällfaktorer behöver kollas, nu 1,13 (IH 1,035) TEKNIK bara inräknat här Motsvarande yta/elev Källdal: 20 (590 elever inkl 45 Träningsskola)
Antal elever TOT 1030

Förskolan ingår inte  i kalkylen för F‐9‐skolan
Förskola I skiss tänkt med full våning plan 1 och ca 2/3 vån plan 2.
BTA (exkl teknik etc) 1250 m² BTA för bef liknande förskola, BTA för Teknik tillkommer – vindsutrymme

HUS N/PLAN 1‐2, Förskola (ny)

HUS A eller X eller Y/PLAN 1, Fastighetsskötsel, Teknik (jmf Ramneröd)

HUS Y/PLAN 1, Idrottshall

S U M M A  total programyta inkl TEKNIK

TEKNIKYTOR (Vindsplan X, Y, A och Suterrängplan Hus A)



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Summa area om man räknar med Källdalsskolans yta/elev och Ljungskileskolans antal elever
Kontrollräkning jmf Källdalsskolan yta/elev

TOT programyta 14008 13,6 Enl LPR Källdal Mindre yta/elev i nya F‐9 = rimlig vinst av storskola + ej träningsskola?
LOA, svällfaktor 17510 17,0 Enl LPR Källdal
BTA, svällfaktor (inkl teknik etc) 20600 20,0 Enl LPR Källdal
Antala elever TOT 1030

Summa area om man räknar med Sylteskolans yta/elev och Ljungskileskolans antal elever
Kontrollräkning jmf Sylteskolan yta/elev

TOT programyta 13905 13,5 (teoretiskt beräknat, kan finnas diff) Mindre yta/elev i nya F‐9 = rimlig vinst av storskola + ej träningsskola?
LOA, svällfaktor 17407 16,9 (teoretiskt beräknat, kan finnas diff)
BTA, svällfaktor (inkl teknik etc) 18746 18,2 Enl LPR Sylte
Antala elever TOT 1030

Hemområden F‐1 2034 Ombyggnad • Bef tegelytterväggar, bef stomme, bef VA, ny vent, nya innerväggar, nya ytskikt, nya entréer inkl dö‐partier
Hemområden 2‐3 2034 Påbyggd våning
Hemområden 4‐6 3259 Nybyggnad
Hemområden 7‐9 3507 Nybyggnad
Gemensamma läromiljöer (NO, Slöjd …) 1047 Nybyggnad
Kök 259 Ombyggnad (bef disk blir utökade beredningsytor, anpassas till bef rör – enklare ytor plac. i bef del)
Kök 230 Tillbyggnad (inkl kyl, frys, disk och ev kok etc – plac. i ny del för enklare grundläggning, rördraging etc)
Matsal 1234 Om‐ och tillbyggnad (50/50)
Personalrum, ledning, adm 678 Nybyggnad
Elevhälsa 442 Nybyggnad
Idrottshall/ar 2820 Nybyggnad
Teknik 1004 Nybyggnad
Fastighetsteknik 144 Nybyggnad/Ombyggnad (ev kan del av suterrängvåning användas)
S U M M A 18692

F ö r s l a g / S a m m a n s t ä l l n i n g   k a l k y l u n d e r l a g   (TOT BTA)

Jämförelser med Sylteskolan är ungefärliga och kan inte 
tolkas som helt säkra (olika typytor ingår)

Jämförelser med Källdalsskolan är ungefärliga och kan 
inte tolkas som helt säkra (olika typytor ingår)

Rimlighetskoll med exempel på ytor rakt uppräknat från Sylteskolans ytor/elev (1000 elever inkl 85 SÄR):

Rimlighetskoll med exempel på ytor rakt uppräknat från Källdalsskolans ytor/elev (590 elever inkl 45 träningsskola:



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Kommentar i förvaltningens programunderlag:

NÅGRA KOMMENTARER TILL PROGRAMMET FÖR RAMNERÖDSSKOLAN

Den bärande tanken är "hemvister " för varje årskurs  ( åk 7, 8, 9, 4‐6, F‐1 och 3‐4).  I hemvisterna finns klassrum, kapprum,/skåphall/uppehållsrum (åk 7‐9), grupprum, lärar‐/arbetsrum och samtals/‐
konferensrum . 
Ett klassrum/årskurs 7‐9 är tillika en no‐sal med arbetsplatser, dragskåp m m. Denna no‐sal försörjer  årskursen.
Fritidsklubb används som uppehållsrum under dagtid och komplement till fritids på eftermiddagen.                     

Genomgående tankar för hela skolan är
• En välkomnande huvudentré som lättöverskådligt hjälper besökande att hitta rätt
• Flera entréer för eleverna att komma till skolan utan att krocka med varandra.
• Öppenhet och insyn med hjälp av glasade partier för trygghet och ett gott socialt klimat
• Många eluttag i klassrum, grupprum ,arbetsrum m fl utrymmen
• Klassrum och grupprum nära varandra för att gynna en lärande och utvecklande miljö för alla elever
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Uddevalla kommun 

Adam Gistedt 

 

adam.gistedt@uddevalla.se 

 

 

Ljungskileskolan 
Ljungskile, Uddevalla kommun 
Detaljplan 

 

Geoteknik  

 

Bilagor 
Ritning G101- G103 Plan, befintliga undersökningar 
Bilaga 1  Undersökningsprogram 

1 Uppdrag och syfte 

På uppdrag av Uddevalla kommun har Bohusgeo sammanställt äldre undersökningar i plan. 
Sammanställningen syftar till att ge ett geotekniskt underlag i ett tidigt skede i 
detaljplaneprocessen. 

2 Geotekniska förhållanden 

2.1 Område mellan förskola/dagis och gamla ishockeyrinken 

Området bedöms vara gynnsamt för byggnation. Jorddjupen är relativt grunda och ofta saknas 
sammanhängande lerlager. Sannolikt är den geotekniska insatsen begränsad för att utreda 
släntstabiliteteten och gissningsvis tror vi att förhållandena är gynnsamma. Undersökningar 
föreslås att utföras i sektion A och C. 
Äldre beräkningar finns utförda i anslutning till Skälläckerödsbäcken. Beräknade 
säkerhetsfaktorer är i sektion A: Fc=1,78 och Fkomb=1,68 och i sektion B: Fc=2,18 och 
Fkomb=1,38. Belastningsrestriktioner finns angivna för byggnation nära bäckravinen. En 
kontroll kan behöva göras då marknivåer kan ha förändrats vid pågående byggnation. 

2.2 Ravin nordväst ishockeyrinken (Skälläckerödbäcken)  

Södra sidan av ravinen utgörs av 2-5 m fast jord av torrskorpelera och silt. Mellan 
skolbyggnaden och bostadshusen finns ca 10 m lera och det kan inte uteslutas att det finns 
lera i Skälläckerödsbäckens ravin och risker för bakåtgripande skred mm. Undersökningar 
föreslås utföras i sektion B. 

2.3 Slänt och mur vid skolan  

Höjdskillnaden vid varuintag för skolan är stor och där finns en platsgjuten mur. I samband 
med detaljplaneläggning bör man redovisa att detta är tillfredsställande stabilt. Egentligen 

mailto:adam.gistedt@uddevalla.se
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gäller det hela skolbyggnaden. Möjligen kan undersökning behöva utföras i sektion F. Detta 
får vi fundera lite mer på hur man kan redovisa. 

2.4 Skolområdet, södra sidan av Tjöstelsrödsbäcken  

Området saknar undersökningar så när som på sektion 79-1 vid skolbyggnaden i öster. Vid 
ovan nämnda skolbyggnad finns upp mot 20 m lera. Den beräknade säkerhetsfaktorn i sektion 
79-1 är Fc=2,6. Undersökningar föreslås utföras i sektion G, H, I och J samt en komplettering 
i 79-1. Vi har ingen uppfattning om förhållandena i området men vi misstänker att området till 
delar utgörs av lera. Möjligen kan bäckbotten i sektion H och I vara nederoderad till fast 
botten. Vi har ett svagt minne av att det även kan finnas berg i dagen i delar av slänten vid H 
och I. 

2.5  Grusplan norr om Tjöstelsrödsbäcken samt planerad parkering  

Området saknar undersökningar så när som på att vi vet att det finns lera till större djup än 10 
m. En sondering är avbruten på 10 m. Undersökningar föreslås utföras i sektion D, K och L. 
Vi misstänker att området utgörs av lera i sin helhet. 

2.6 Ängen nedanför Tjöstelseröds gård 

De övre delarna av ängen utgörs av fastmark och bedöms vara gynnsamma för byggnation 
och de nedre delarna mot Tjöstelsrödsbäcken har en ansträngd släntstabilitet. Sektionerna 80-
1 och 80 -2 har låga beräknade säkerhetsfaktorer närmast bäcken och 
belastningsbegränsningar är rekommenderade. 

3 Fortsatt utredning 

Området bör ses över i sin helhet och inför detaljplaneläggning av området bör en detaljerad 
släntstabilitetsutredning utföras för hela området. Det befintliga undersökningsmaterialet är 
omfattande men av naturliga skäl saknas undersökningar i de yttre delarna av området. I 
bilaga 1 redovisas en preliminär bedömd omfattning av fält- och laboratoriearbetena för att 
uppfylla kraven för en detaljerad släntstabilitetsutredning. På delar av området kommer man 
säkerligen att behöva öka detaljeringsgraden och fördjupad utredningsnivå kan komma att 
krävas. 

4 Kostnader 

För fält- och laboratoriearbetena beräknas kostnaderna preliminärt till ca 485 000 kr inkl 
uppritning och redovisning i en MUR. Eventuellt kan man behöva söka tillstånd från 
Länsstyrelsen för att få undersöka i naturskyddade områden. Kostnader för detta är inte 
medräknat i nuvarande kostnadsbedömning, men kan tillkomma om tillstånd krävs för 
undersökningar vid bäckarna. Vi har inte medräknat kostnader för eventuella möten och 
markägarkontakter och vi förutsätter att marken är åtkomlig för undersökningar. Kostnaderna 
för tillhörande utredningsarbeten är inte möjliga att beräkna på ett bra sätt i detta skede. En 
grov uppskattning skulle kunna vara mellan ca 150 000 och 250 000 kr.  
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451 50 Uddevalla    
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5 Tider 

Vi är mycket intresserade av uppdraget eftersom vi har en god lokalkännedom i området. Vi 
ser gärna en start på fältarbetena under juni 2019. 
 
 
 
Uppdragsansvarig  Granskning 
Henrik Lundström 

 
 David Palmquist 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr BUN 2019/00507  

Ansökan om planbesked och förstudie för Ljungskile skola och 
förskola  

Sammanfattning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
och fördjupad förstudie i syfte att få fram lokallösningar för ny skola och förskola i 
Ljungskileområdet. Detaljplanarbete bör starta parallellt med den förstudie som nu finns 
framtagen men som behöver fördjupas i vissa delar för att påvisa möjliga alternativ.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16  
Förstudie Ny F-9 Skola och förskola i Ljungskile   

Yrkanden 

Ordförande Roger Ekeroos (M): å ledamöterna i (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 
tilläggsattsats: att trafikutredning genomförs parallellt   
Martin Pettersson (SD): bifall till tilläggsattsats                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ansöka om planbesked för en expansion av Ljungskileskolan 
  
att beställa förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och komplet-
terande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet samt    
 
att trafikutredning genomförs parallellt      
      
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2019-04-29 
Roger Ekeroos (M), Pierre Markström (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-29 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2019-04-29 
Kommunledningskontoret   
Mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnad Petter Larsson 
Mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnad Adam Gistedt 
Enhetschef Samhällsbyggnad Paula Nyman 
Enhetschef Samhällsbyggnad Martin Hellström 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Carina Johansson 
 Avdelningschef Samhällsbyggnad Andreas Roos 
Lokalplanerare Barn och utbildning Tony Andersson  



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 







NATURA 2000, Tjöstelseröd 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade området som är skyddade över hela Europa. Det är 
länsstyrelserna som ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden. Det är de 
områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket som ska 
bli Natura 2000-områden. Syftet med att skyddet är att hindra arterna som finns i området att 
försvinna. 

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning så går detta 
projekt i gränsen till Natura 2000 området och lagstiftningen är formulerade så att åtgärder 
som riskerar att påverka ett Natura 2000 området ska prövas gentemot bestämmelserna. Det 
kan alltså innebära att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen då det utbyggnaden medför en 
kraftig ökning av antalet personer som rör sig i området. krävs tillstånd för att bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område.  

I bevarandeplanen tas följande risker upp som kan påverka området negativt: 

 - Nybyggnad av anläggningar*, annordningar och anläggning/restaurering av vägar. Både i och i nära 

anslutning till området om inte särskild hänsyn tas. 

 - Grävning* och schaktning*. 

 - Slitage på grund av den täta bebyggelsen, att hålla stigar fria borde dock minska slitaget eftersom besökare då 
väljer den lättaste vägen genom området.  

- För hårt bete i själva bäckravinen kan ge trampskador och hindra föryngring. 

 - Avverkning/röjning i skogen.  

- Bortplockning av död ved.  

- Tippning av avfall. 

 - Förändring i vattenstånd och vattenkvalitét. Sådana förändringar kan vara dämning eller utsläpp av olika slag.  

- Eventuellt kan spridning av främmande växter från närliggande trädgårdar vara ett hot. Exempel på en växt 
som skulle kunna konkurrera med befintlig flora är jättebalsamin (Impatiens glandulifera). 

 

Vidare har Länsstyrelsen flaggat för att man planerar att göra naturreservat av hela Natura 
2000 området vilket också nämns i bevarandeplanen. 

Sammantaget bedöms det att påverkan på Natura 2000 området måste utredas 

betydligt mer.   

Då jag inte tidigare varit inkopplad i detta har jag inte haft möjlighet att hinna se hur området 
som helhet påverkas då projektet är väldigt omfattande. 

 

Sofia Ström, kommunekolog 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked för Stadskärnan 1:304 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Stadskärnan 1:304 har inkommit med en begäran om planbesked, 
se bilaga 1.  
Ansökan avser att ändra detaljplanen så att den medger ändamålet boende kombinerat 
med kontor.  
Nuvarande detaljplan 1485K-P11/13, upprättad 2011, medger ändamålet kontor, 
föreningslokal, samt hantverk som inte är störande för omgivningen.”, se bilaga 2. 
Byggnaden på fastigheten benämns ”Dalslandsstugan” och den ligger på Skansbergets 
norrsluttning.  
Motivet att i detaljplanen inte medge bostadsändamål och att begränsa tomten var att 
bostad med hemfridszon skulle innebära en privatisering av delar av berget som inte 
ansågs önskvärd. 
Ur såväl ett rekreationsperspektiv som ett stadshistoriskt perspektiv bör man vara 
försiktig med att påverka de värden som, i det här fallet, Skansberget har. I ett längre 
perspektiv, med en förtätning med mer bostäder i centrala Uddevalla, är det än viktigare 
att behålla den stadsnära natur- och kulturmiljön, så att den kan utgöra en resurs och en 
grön stadslunga för ett större antal uddevallabor. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Stadskärnan 
1:304 då gällande detaljplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Stadskärnan 1:304, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P11/13, bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Stadskärnan 1:304 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Stadskärnan 1:304 har inkommit med en begäran om planbesked, 
se bilaga 1.  
Ansökan avser att ändra detaljplanen så att den medger ändamålet boende kombinerat 
med kontor. 
Nuvarande detaljplan 1485K-P11/13, upprättad 2011, medger ändamålet kontor, 
föreningslokal, samt hantverk som inte är störande för omgivningen.”, se bilaga 2. 
Byggnaden på fastigheten benämns ”Dalslandsstugan” och den ligger på Skansbergets 
norrsluttning. Den fördjupade översiktsplanen för tätorten redovisar hela Skansberget 
som ”Stadsnaturområde av särskilt värde”.  
För byggnaden föreskrevs i planen rivningsförbud och det angivna användningssättet 
begränsades till byggnadens utbredning på marken. Omgivande markområde redovisas i 
planen som allmän plats, natur. Motivet att i detaljplanen inte medge bostadsändamål 
och att begränsa tomten var att bostad med hemfridszon skulle innebära en privatisering 
av delar av berget som inte ansågs önskvärd. Gällande detaljplan för Skansberget i 
övrigt redovisar ändamålet allmän plats, park. Detta ändamål gällde tidigare också för 
den aktuella fastigheten.  
En bostadsetablering, även om den är i en begränsad omfattning, skulle innebära en 
privatisering av del av Skansberget som innebär negativa konsekvenser både för natur- 
och kulturmiljön. Ur såväl ett rekreationsperspektiv som ett stadshistoriskt perspektiv 
bör man vara försiktig med att påverka de värden som, i det här fallet, Skansberget har. 
I ett längre perspektiv, med en förtätning med mer bostäder i centrala Uddevalla, är det 
än viktigare att behålla den stadsnära natur- och kulturmiljön, så att den kan utgöra en 
resurs och en grön stadslunga för ett större antal uddevallabor. 
 
Park och Natur har inkommit med följande yttrande: 
Dalslandstugan är belägen på ett av Uddevallas stadsberg. Att Uddevalla har så många 
berg i staden som är tillgängliga för allmänheten är unikt. Dessa berg utgör viktiga 
gröna lungor i vår stadsmiljö som idag förtätas allt mer. De är redan populära 
strövområden och kommer troligen bli ännu mer attraktiva i takt med utbyggnad av 
staden. Att tillgängliggöra stadsbergen ligger i planen för kommunens arbete. Att 
privatisera ett hus innebär i princip alltid att den platsen huset står på blir mindre 
tillgängligt. Tomten runt huset är mycket liten och risken för att en boende skulle börja 
privatisera kommunens mark bedöms som hög. Man sätter ut stolar, staket med mera 
som gör att området blir otillgängligt. Det finns idag ingen bilväg till huset utan det är 
gångväg och grusväg. Ett privat boende kan innebära risk för att man använder 
gångvägen för biltrafik vilket blir en risk för dem som vistas på berget. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Stadskärnan 
1:304 då gällande detaljplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Miljö och energi: Går emot kommunens övergripande miljömål om att värna 
värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

- Folkhälsa mm: Att bygga bostäder kan försvaga tillgången till det tätortsnära 
friluftslivet som finns på Skansberget, se det separata yttrandet från Park & 
Natur. 

- Buller/förorenad mark/luft/VA: Risk finns för störningar från Skansverket. 
- Naturmiljö: Privatisering av ett nu tillgängligt område är negativt för framförallt 

allmänhet och friluftsliv. 
- Parkmiljö: Stor risk för privatisering av idag tillgänglig mark.  

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Två av kommunfullmäktiges 
övergripande strategier anger att vi ska ”bevara våra värdefulla kulturhistoriska 
miljöer” samt att ”utveckla och stärka Uddevalla kommuns kulturarv”.  

 

 
Rekommendation 
Kommunen har inte för avsikt att ändra detaljplan 1485K-P11/13, upprättad 2011, 
medger ändamålet kontor, föreningslokal, samt hantverk som inte är störande för 
omgivningen.”, 
Efter granskning av ärendet och gällande detaljplan 1485K-P11/13 ser inte 
kommunledningskontoret någon anledning att upprätta ny detaljplan.  
Detaljplanen tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 

Rose-Marie Källberg 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Bestämmande av samhällsplaneringsutskottets 

sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 
samhällsplaneringsutskottet för 2020. Förslaget innebär att utskottet sammanträder 10 
gånger per år med start kl. 13:00. Följande dagar föreslås: 7 januari, 4 februari, 3 mars, 
7 april, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-22      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 
 
att sammanträdena under 2020 ska äga rum den 7 januari, 4 februari, 3 mars, 7 april, 5 
maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december samt, 
 
att sammanträdena ska börja kl. 13:00. 
 
   
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Expediera till 
Kommunikationsavdelningen. 
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