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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, eko-
nomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att ge-
nomföra detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1. Det geografiska område som 
omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförandebe-
skrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

 

Planprocessen 
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och 
bygglagen trädde i kraft.  

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut 
för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

BESLUTSORDNING 
Målsättningen är att kommunala beslut som är kopplade till planen tas en-
ligt följande: 
− Beslut om samråd av planen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande av samrådsredogörelsen. Miljö och stadsbyggnads-

nämnden. 
− Beslut om utställning. Samhällsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande av utställningsutlåtande och antagandehandling. Sam-

hällsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande i Kommunstyrelsen 
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− Antagande av planen i Kommunfullmäktige 

Tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och pla-
nens genomförande: 

2:a kvartal 2014 Samråd av förslag till detaljplan med bland andra be-
rörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och 
kommunala nämnder 

3:e kvartal 2019 Beslut om utställning i Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2020 Utställning av detaljplan 
1:a kvartal 2021 Godkännande av utlåtande och antagandehandling, 

Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2021 Godkännande i Kommunstyrelsen 
2:a kvartal 2021 Antagande av detaljplan, Kommunfullmäktige 
2:a kvartal 2021 Laga kraft 

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomfö-
ras. Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genomföran-
detiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrät-
ter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomföran-
detidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Ef-
ter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-
sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är initiativtagare till exploateringen och planen kommer att 
genomföras med kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen är exploatör och svarar för byggandet av vägar, besöksparke-
ringar, gång- och cykelvägar samt förändringar inom grönytor. Lekplat-
serna iordningställs av kommunen till en ”grundstandard”. Allt detta ska 
ingå i tomtpriset.  

Inom två kvarter (e3) är dock kommunen inte exploatör utan respektive 
kvarter avses försäljas och exploateringen genomföras som en samlad ex-
ploatering. Inom dessa kvarter kan mark och vägar förvaltas antingen av 
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening, eller så kan mark och vägar 
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förvaltas som en gemensamhetsanläggning. Det senare gäller om varje 
hus upplåts med äganderätt och det därmed sker avstyckning av en tomt 
kring varje hus, eller om det blir s k ägarlägenheter. Samlad exploatering kan 
även komma att bli aktuell inom områden med bestämmelsen e2. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tablå. 

 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Uddevalla Vatten AB ska genomföra utbyggnad av det gemensamma led-
ningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten (VA-ledningar) och plan-
området ska ingå i kommunens verksamhetsområde.  

För kvarteren där en samlad exploatering ska ske regleras utbyggnaden 
av VA-ledningar i markanvisningsavtalet. Inom kvartersmark anläggs 
VA-ledningar av ägare till avstyckad fastighet. Där kommunens VA-
ledningar passerar kvartersmark kan ledningsrätt behövas. Ledningsrätt 
ska upplåtas utan ersättning. 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmän plats   

HUVUDGATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

LOKALGATA, GC-VÄG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

gatubelysning Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar 

 

Uddevalla Vatten AB Västvatten AB 

Kvartersmark   

B, SB Fastighetsägare Fastighetsägare. 

P Uddevalla kommun Samfällighetsförening 

E1  Uddevalla Energi AB Uddevalla Energi AB 

E2 Uddevalla Vatten AB   Uddevalla Vatten AB  

Västvatten AB  

lek Uddevalla kommun Samfällighetsförening 
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Driftansvarig för det allmänna VA-nätet är Västvatten AB som också an-
visar förbindelsepunkt för respektive fastighetsanslutning. 

Dagvatten som kommer från naturmark in på tomtmark ska omhändertas 
av tomtägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken. 

Gator och gångvägar 
Utbyggnaden av gator, gång- och cykelvägar och gångvägar inom allmän 
platsmark genomförs av kommunen.  

Inom delar av planområdet, där planen medger grupphusbebyggelse och 
flerbostadshus, anläggs kvartersvägar, parkeringsytor, gatubelysning och 
gångstråk av fastighetsägare. 

Inom fastigheter för friliggande villor anläggs samtliga kör- och gångytor 
av respektive fastighetsägare.  

Naturmark 
Som huvudman inom planområdet föreslås fortsatt skötsel och underhåll 
av allmän platsmark med beteckningen NATUR ligga på Uddevalla kom-
mun. 

Kvartersmark  
Inom respektive avstyckad fastighet ansvarar fastighetsägaren för att 
byggnader och anläggningar uppförs. 

Vägnamn 
En kommunal namnberedning föreslår vägnamn till Samhällsbyggnads-
nämnden och till Kommunfullmäktige för godkännande. Lantmäterimyn-
digheten sätter sedan adressnumren till respektive fastighet/hus. 

Avtal 
Kommunen ska teckna avtal med de privata fastighetsägare som berörs 
av detaljplanen. 

Uddevalla kommun ska teckna avtal gällande ombyggnad av tillfart till 
Skälläckeröd 1:46. Fastighetsägaren får möjlighet att köpa till mark av 
kommunen. En byggrätt för garage/uthus läggs in i detaljplanen.  

Förhandlingar om markförvärv för huvudgatan pågår med ägarna till 
Skafteröd 1:3, Ljungs Gunneröd 2:1 och Kärrstegen 1:1. Uddevalla kom-
mun har förvärvat Ljungs-Hälle 1:399 och 1:406 vilka också berörs av ut-
byggnaden av ny väg.  

Avtal kommer att skrivas med Ljungskile Sportklubb, LSK, tomträttsin-
nehavare till Tjöstelsröd 1:37, då utbyggnaden av huvudgatan medför in-
trång i tomträtten.  
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Avtal med fastigheter utefter Skafterödsvägen kan komma att aktualiseras 
gällande uppförande av bullerskydd. Bullerskydd ska uppföras i ett tidigt 
skede av exploateringen. 

Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan Uddevalla kommun 
och den eller de exploatörer som ska genomföra utbyggnad inom de kvar-
ter som blir aktuella för en samlad exploatering. I avtalet regleras aktuella 
frågor för projektet.  

Tillstånd och beslut 
Borttagande eller åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt såsom 
stenmurar i odlingslandskapet, åkerdiken etc kräver dispens från gällande 
bestämmelser.  

Påverkan inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens och åt-
gärder i vatten kräver tillstånd för vattenverksamhet. Följande tillstånd 
finns: 

Strandskyddsdispens finns för ny väg där den passerar Skälläckeröds-
bäcken (KS jävsutskott 2020-06-02 § 8).  

Biotopskyddsdispens finns för att ta bort stenmurar, öppna diken och en 
åkerholme, samt för att restaurera småvatten. (Länsstyrelsen 2020-03-24 
dnr: 521-6334-2020). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av två trummor 
under ny väg. Syftet med trummorna är passage av Skälläckerödsbäcken 
och passage för grodor. (Länsstyrelsen 2019-10-15 dnr:535-24757-2019). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av dammar och 
grävning i befintlig damm. (Länsstyrelsen 2019-10-24 dnr: 535-24760-
2019). 
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Upplåtelse- och boendeform 
Upplåtelse- och boendeform för mark och byggnader regleras formellt 
inte av detaljplanen.  

Kommunen avser försälja villatomter med äganderätt. För kvarteren där 
alternativa typer av bostäder medges kan upplåtelse- och boendeform 
komma att vara antingen äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. Det slut-
liga ställningstagandet kommer att styras av rådande konjunktur och ef-
terfrågan vid tillfället när byggnaderna uppförs. Kommunen kan vid mar-
kanvisning kräva hyresrätt för del av bebyggelsen. 

Etappindelning 
Planens utformning möjliggör en utbyggnad i etapper. Eventuell etappin-
delningen kommer att styras av rådande konjunktur och efterfrågan. I 
dagsläget finns inga uttalade mål om vilken eller vilka delar som bebyggs 
först. Det mest rationella tillvägagångssättet är med avseende på vägar 
och VA att hela utbyggnaden sker samtidigt. 

Vad gäller de områden som avses för sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus så är kommunens målsättning att respektive område ska be-
byggas som helhet vid ett och samma tillfälle och av samma byggherre.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Fastigheter inom planområdet är Ljungs-Hälle 1:288, 1:399, Tjöstelsröd 
1:1 och 1:37 som ägs av Uddevalla kommun samt Ljungs-Gunneröd 2:1, 
Skafteröd 1:3, Kärrstegen 1:1 och Skälläckeröd 1:46 som ägs av 
privatpersoner.  

Byggandet av den nya tillfartsvägen berör den privatägda fastigheten  
Ljungs-Hälle 1:308 som får förändrad tillfart till sin fastighet. 
Kommunen anlägger tillfarten som kommunal lokalgata.  

För byggandet av tillfartsvägen måste delar av de privatägda fastigheterna 
Ljungs-Gunneröd 2:1, Skafteröd 1:3 och Kärrstegen 1:1 förvärvas av 
Uddevalla kommun. Kontakter har tagits med berörda fastighetsägare 
angående fastighetsregleringar.  

Den del av huvudgatan som leder fram till Skarsjövallens entré berör 
fastigheten Tjöstelsröd 1:37 som ägs av Uddevalla kommun, men där 
tomträtt innehas av Ljungskile sportklubb, LSK. Kommunen har haft 
kontakt med representant för LSK angående detta.  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning 
Avstyckning 
I dagsläget är avsikten från kommunen att sälja ett antal villatomter som 
avstyckade fastigheter för enskilt byggande. Från Tjöstelsröd 1:1 av-
styckas 46 villatomter som bostadsfastigheter. Illustrationslinjer på 
plankartan anger ungefärliga förslag på lämpliga tomtgränser, men exakt 
utformning av varje tomt bestäms av lantmäterimyndigheten i samråd 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Från Tjöstelsröd 1:1 möjliggör planen avstyckning av en tomt för för-
skola som även får innehålla skola, fritidshem, samlingslokaler etc. Om 
utbyggnad av förskola inte blir aktuell kan fastighet även avstyckas för en 
samlad exploatering för boende. Avstyckning begärs först när utbyggnad 
blir aktuell. 

I dagsläget har kommunen för avsikt att sälja de större kvarteren som till-
låter ”sammanbyggda eller friliggande”(e2) bostäder respektive ”sam-
manbyggda bostäder eller flerbostadshus”(e3) för samlad exploatering till 
olika exploatörer. Eftersom upplåtelse- och boendeform ännu inte slagits 
fast, kan samtliga eller delar av områdena komma att avyttras som en en-
het eller styckas i flera bostadsfastigheter för enskilt ägande. Planförsla-
get ger möjlighet till bildandet av ett flertal nya fastigheter inom dessa 
områden. Beroende på konjunktur och kostnadsläge kan områdena 
komma att byggas ut i etapper, vilket i så fall även kan innebära en etapp-
indelad fastighetsbildning. 

De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän 
plats. För kommunala VA-ledningar på kvartersmark kan utrymme upplåtas 
med ledningsrätt. För uppförande av transformatorstation och pumpstationer 
kan utrymme också upplåtas med ledningsrätt. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut 
Den befintliga vägen, Skafterödsvägen, i västra delen av planområdet, är 
upplåten för gemensamhetsanläggningen Skafteröd ga:3 som förvaltas av 
Skafteröds samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen ska om-
prövas genom lantmäteriförrättning då del av nuvarande väg kommer att 
försvinna när ny gata byggs ut. 

Åsvägen, där planområdet ansluter i väster med ny huvudgata, ingår i 
Ljungs-Hälle ga:7.  Eventuellt krävs en omprövning även av ga:7. 

Den nuvarande Skarsjövägen ingår i gemensamhetsanläggningen 
Tjöstelsröd ga:1. Då det byggs gata, som blir allmän plats, fram till Skar-
sjövallen kommer gemensamhetsanläggningen att omprövas. 
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För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom 
planområdet som t ex gästparkeringsytor och lekplatser kommer gemen-
samhetsanläggning/-ar att bildas enligt anläggningslagen. Efterföljande 
förvaltning av respektive anläggning verkställs genom bildandet av en 
samfällighetsförening. Kommunen ansöker om och bekostar inrättandet 
av gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och lekplatser. Vid 
förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, an-
delstal, drift- och underhållsfrågor mm. 

Inom områden där en samlad exploatering genomförs bildas separata ge-
mensamhetsanläggningar för respektive grupphusområde i fall där av-
styckning sker av bostäder. Anläggningarna bör i sådana fall omfatta bl a 
kvartersvägar, övriga gemensamma kör- och parkeringsytor, ev gemen-
samt garage/carport och sophus, gemensamma gångstråk samt lekplats. 
Förvaltning av ga-anläggningen bör ske genom en nybildad samfällig-
hetsförening.  

I de fall där grupphusbebyggelsen eller flerfamiljshusen blir föremål för 
bildandet av en bostadsrättsförening sker skötsel och underhåll av gemen-
samma anläggningar och ytor av respektive förening. 

Ansökan om gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten. 

Den slutliga omfattningen av gemensamhetsanläggningarna, ingående de-
lägare, förvaltningsform mm bestäms vid lantmäteriförrättningen, vilket 
även kan innebära att föreslagna anläggningar delas i flera anläggningar 
beroende på t ex den nytta som varje fastighet kommer att ha i respektive 
anläggning. 

Den befintliga fastigheten, Skälläckeröd 1:46, har idag ett olokaliserat 
servitut för tillfartsväg över Tjöstelsröd 1:1. Skälläckeröd 1:46 ska erbju-
das markköp för väganslutning till den nya lokalgatan. Servitut för av-
loppsanläggning ska tas bort och ersättas med kommunalt avlopp.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna 
endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna ge-
nomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom 
förrättning. 
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Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av 
planen 

Övriga  
kommentarer 

Ljungs-Hälle 1:288 Mindre del av fastigheten tas i an-
språk för utbyggnad av gata 

Kommunägd fastighet 

Ljungs-Hälle 1:308 Fastigheten får ny tillfart. Ny tillfart 
blir kommunal gata som anläggs 
och underhålls av kommunen.  

Ny tillfart anläggs. Se kartan på 
nästa sida.  

Ljungs-Hälle 1:399 Del av fastigheten tas i anspråk för 
utbyggnad av gata 

Kommunägd fastighet 

Skafteröd 1:3 Mindre del av fastigheten tas i an-
språk för utbyggnad av gata. Fas-
tighetsreglering ska ske. 

Privat fastighetsägare. Udde-
valla kommun får lösenrätt. 

Skafteröd 1:50 Servitut för vattentäkt i planerad 
tillfartsväg tas bort alternativt er-
sätts. 

Fastigheten har servitut för vat-
tentäkt (14-LJU-1037.1)  

Ljungs-Gunneröd 2:1 Del av fastigheten tas i anspråk för 
utbyggnad av gata. Fastighetsre-
glering ska ske 

Privat fastighetsägare. Belastas 
av servitut för kraftledningar. Ud-
devalla kommun får lösenrätt.  

Kärrstegen 1:1 Del av fastigheten tas i anspråk för 
utbyggnad av gata. Fastighetsre-
glering ska ske 

Privat fastighetsägare. Udde-
valla kommun får lösenrätt. 

Tjöstelsröd 1:1 All kvartersmark för bostäder av-
styckas från denna fastighet. En-
skilda tomter och större kvarter för 
samlad exploatering kommer att 
avstyckas och säljas. 

Kommunägd fastighet 

Skälläckeröd 1:46 Fastigheten har ett avskilt läge och 
får nya avstyckade fastigheter för 
enbostadshus direkt gränsande till 
fastigheten. Fastigheten kommer 
att ligga inom kommunalt verksam-
hetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Ny tillfart anläggs 
av kommunen. Möjlighet att köpa 
till mark. 

Fastigheten har servitut för väg, 
vattentäkt och trekammarbrunn 
vilka belastar Tjöstelsröd 1:1.  
Ny tillfart anläggs av kommunen. 
Fastigheten kan utökas, kommu-
nen erbjuder markköp. Se kartan 
på nästa sida. 

Tjöstelsröd 1:37 Tomträttsinnehavare Ljungskile 
Sportklubb (LSK) berörs genom att 
ny gata tar i anspråk mark. Tomt-
rättsavtal bör skrivas om och 
avgälden regleras. 

Kommunägd fastighet  
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Fastighetskonsekvenser kartor 

  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Allmänt, plankostnader 
Planläggningen av området kommer ekonomiskt helt och hållet att belasta 
kommunen.  

Kostnadsfördelning mellan exploatör för kvarteren för samlad exploate-
ring och Uddevalla kommun regleras i markanvisningsavtal. Kostnader 
för VA-anslutning kommer att tas ut av kommunen enligt gällande VA-
taxa vid tidpunkt för anslutning. 

Planavgift 
Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Anläggningar 
Kostnader förenade med iordningställandet av anläggningar inom allmän 
platsmark såsom lokalvägar, vändplaner, trottoarer, gång- och cykelvä-
gar, och gatubelysning belastar kommunen. Kommunen bekostar även ut-
byggnad av lekplatser inom villakvarteren samt gästparkering inom kvar-
tersmark med beteckningen P. Iordningställandet av ovanstående ingår i 
tomtpriset för de nya tomterna. För fortsatt underhåll av allmän plats sva-
rar kommunen. Fortsatt drift av gästparkering samt lekplatser bekostas av 
samfällighetsföreningar. 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder utmed Skafterödsvägen. Kommunen ska även bekosta utbygg-
nad av ny tillfart till fastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och Skälläckeröd 
1:46. 

  

Skälläckeröd 1:46 får ny tillfart 
och kan utöka sin fastighet 

 

Ljungs-Hälle 1:308 får ny till-
fart 
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Utbyggnad av angöringsvägar och övriga körytor med belysning inom 
områden avsatta för gruppbebyggelse samt anläggandet av lekplatser, 
gångvägar och eventuella p-ytor inom dessa områden bekostas av exploa-
tören/fastighetsägaren. Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll 
för vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark belastar respek-
tive fastighetsägare. Fortsatt underhåll belastar ekonomiskt fastighetsäga-
ren (vid hyresrätt), nybildad samfällighetsförening (vid enskilt ägande) 
eller bostadsrättsförening (vid bostadsrätt). 

Kostnader för eventuella anläggningar och underhåll utöver ovanstående 
belastar den fastighetsägare inom vars gränser anläggningen är belägen. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Kostnader förenade med nyläggning av kommunala VA-ledningar och 
dagvattenanläggningar inom allmän plats liksom fortsatt underhåll och 
skötsel belastar Uddevalla Vatten AB.  

Vid försäljning av respektive tomt debiteras anläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges då gällande taxa. (Denna avgift ligger utanför själva 
tomtpriset). 

Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för vatten, spillvatten 
och dagvatten inom kvartersmark belastar respektive fastighetsägare. 

Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten utgör underlag vid pro-
jekteringen av området. 

Fastighetsbildning - lösenrätt 

För att möjliggöra utbyggnad av vägen måste kommunen lösa in mark 
från fastigheterna Ljungs-Gunneröd 2:1, Kärrstegen 1:1 samt Skafteröd 
1:3. Kommunens intention är att träffa överenskommelser med 
fastighetsägarna före antagandet av detaljplanen. 

Lagakraftvunnen plan ger kommunen rätt att lösa in mark. Inlösen av 
allmän plats ska ske enligt gällande ersättningsregler för allmän plats. 

Kostnader för fastighetsbildning i form av bl a avstyckning, ev fastighets-
regleringar och anläggningsförrättning belastar kommunen. 

Kostnader för ledningsrätt avseende kommunala vatten,- spillvatten- och 
dagvattenledningar belastar Uddevalla Vatten AB. 

Kostnader för eventuellt bildande av flera fastigheter inom kvarteren för 
samlad exploatering belastar fastighetsägaren. 
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Tele- och elnät, belysning 
Om detaljplanens genomförande medför att befintliga el- och teleanlägg-
ningar behöver flyttas inom planområdet eller skyddas under byggtiden 
ska kostnaderna belasta kommunen.  

Luftledning 10 kV ska markförläggas och ges en ny sträckning under bli-
vande gator genom planområdet. Luftledningar 40 kV behöver högre 
stolpar vilka ska byggas i brottsäkert utförande. 

Markförläggning respektive ombyggnad av stolpar bekostas av kommu-
nen. 

Inom planområdet förses samtliga vägar med belysning. Uppförandet av 
belysningen bekostas av kommunen. 

Framdragande av fiberkabel för datakommunikation bekostas av kommunen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar, gång- och cykelvägar 
En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar, har utförts av ALP 
Markteknik. Förprojekteringen redovisas i ritningar daterade 2019-06-03, 
reviderade 2020-12-01. 

Förutom angivna vägområden och plushöjder så styrs detaljutformningen 
formellt inte av detaljplanen. Redovisade vägar och gångområden ska 
inte tolkas som angivna bredder utan utgör endast områden inom vilket 
respektive väg och gång- och cykelväg ska inrymmas. 

Tillfartsvägen, som ingår i planområdet, anläggs med en körbanebredd på 
6,0 meter, stödremsa 0,25 meter och en gång- och cykelbana på 3,0 meter 
med stödremsa 0,25 meter. Utefter vägen anläggs även ett dräneringsdike 
med 0,5 meters djup i anslutning till antingen körbana eller gc-bana. 
Ovan angivna vägbredd byggs för hela vägsträckan fram till Skarsjöval-
len. 

Huvudgatan genom planområdet byggs med 6 meter körbanebredd och 3 
meter gc-bana utmed södra/västra sidan av vägen. Mellan körbana och 
gc-bana utförs ett 4,5 meter brett svackdike. Stödremsor med bredd av 
0,25 meter tillkommer. 

Lokalgator inne i området föreslås utföras med 6 meters bredd där själva 
körbanan är 5 meter.  

Vändplanerna inom planområdet ges en radie på 9 meter plus 1,5 meter 
svepyta mot tomtmark, vilket gör det möjligt för såväl personbilar som 
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lastbilar, t ex sopbilar, att köra runt utan att behöva ”backvända”. Vänd-
planerna kan med fördel utformas med avvikande beläggning i mitten för 
att visuellt minska storleken. 

Vändplan för 15 meters boggiebuss ska utföras vid huvudgatan i anslut-
ning till Skarsjövallens entréområde. 

Två gång- och cykelvägsanslutningar knyter ihop huvudgatan genom 
planområdet med Skarsjövägen. Även dessa gång- och cykelvägar byggs 
ut till en bredd av ca 3 meter, exklusive stödremsor och ev dräneringsdi-
ken. En enkel gångstig med gångspång över Skälläckerödsbäcken kom-
mer att anläggas. 

Gator och vändytor inom områden avsatta för sammanbyggda bostäder 
eller flerbostadshus ska byggas ut till samma standard och körbanebred-
der som anges ovan för de mindre gatorna. Gator inom villakvarteren för-
ses inte med gångbana.  

Samtliga vägar inom planområdet toppbeläggs med asfalt och förses med 
belysning. 

Den befintliga vägen, Skälläckerödsvägen, som idag utgör tillfartsväg för 
fastigheten Skälläckeröd 1:46 inom planområdet, ligger delvis på kom-
munägd mark och delvis på fastigheten Skälläckeröd 1:58 som är privat-
ägd. Skälläckeröd 1:46 ska efter utbyggnad få ny tillfart från den nya 
lokalgatan. Skälläckerödsvägen ska på den nordvästliga delen inom plan-
området bli gång- och cykelväg och utföras med samma standard som öv-
riga gång- och cykelvägar inom planområdet.  

Tillfart för bostadsfastigheten Ljungs-Hälle 1:308, vid västra delen av 
tillfartsvägen, ska byggas om till kommunal gata.  

Parkering 
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Minst 0,2 
besöksparkeringsplats ska finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå i ge-
mensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsförening. 

Inom områden för grupphusbebyggelse eller flerbostadshus bör parke-
ringsytorna ingå i gemensamhetsanläggningar för respektive grupphus-
område. 

Natur, grönytor 
Grönytorna inom planområdet avses endast iordningställas i de områden 
där gångstigar och lekplatser ska anläggas. 
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Inom allmän platsmark med beteckning NATUR som idag utgörs av 
skogsmark avses i princip nuvarande karaktär behållas. I skötseln av na-
turmarken omfattas även omhändertagandet av dagvatten 

Området kring den befintliga dammen kommer att iordningställas så att 
betingelserna för den större vattensalamandern förbättras samtidigt som 
området blir en tillgång för de som bor i området. Ett särskilt åtgärdspro-
gram redovisas i -”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd”, Claes Andrén, Nature, daterad 2014-03-04. Hur områ-
det ska behandlas före, under och efter byggtiden har förtydligats i rap-
porterna ”Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd gällande sala-
manderdamm med omgivande område; Skyddsåtgärder, Skötselplan, 
Uppföljning”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto AB, daterad 
2019-04-20. 

Vatten, spillvatten, dagvatten 
En förprojektering av VA-anläggningar har tagits fram som underlag för 
detaljplanen. Förprojekteringen har utförts av ALP Markteknik och är da-
terad 2019-06-03. Även dagvattenutredning, daterad 2019-08-16, har ut-
förts av ALP Markteknik. 

Utbyggnad, inom allmän plats, av ledningsnät för vatten, spillvatten och dag-
vatten utförs av Uddevalla Vatten AB om inget annat överenskommes. All 
bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till det nya kommunala 
ledningsnätet. Kommunens verksamhetsområde utvidgas till att inkludera 
planområdet. 

En del av dagvattnet från mellersta och södra delen av planområdet av-
leds till den befintliga dammen inom allmän plats NATUR. Med hänsyn 
till dammens betydelse som livsmiljö för den större vattensalamandern är 
det av stor betydelse att inget förorenat dagvatten leds till dammen.  

I plankartan under rubriken UPPLYSNINGAR anges att ”Dagvattenhan-
tering ska ske i enlighet med Uddevalla kommuns policy för dagvatten-
hantering samt i enlighet med ”Dagvattenutredning Skarsjövallen, 
Ljungskile”, ALP Markteknik, 2019-08-16.  

Geoteknik 
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i ”Geotekniskt PM – Underlag för de-
taljplan” daterad 2008-03-25, samt i ”Rapport, Geoteknisk undersökning, 
Rgeo” daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En komplette-
rande utredning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport 
”Område vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, daterad 
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2011-10-25. 

Efter utställningen har kompletterande stabilitetsberäkningar utförts vil-
ket redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, 
Tjöstelsröd 1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, date-
rad 2015-12-10 rev. 2020-11-23. Undersökningarna redovisas i ”Mark-
teknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2019-11-22.  

Vid detaljprojektering ansvarar respektive fastighetsägare för att lokalsta-
biliteten kontrolleras om nivåerna inom tomtmark förändras. 

Lekplatser 
Uddevalla kommun genomför utbyggnaden av föreslagna lekplatser inom 
kvartersmark inom delar av planområdet där tomter ska avstyckas. Däref-
ter överlämnas dessa till nybildad samfällighetsförening. 

Inom område för gruppbebyggelse genomför respektive fastighetsägare 
utbyggnaden av eventuell lekplats/-er. Dessa ska inrymma lekredskap 
som bl a gungor, bänkar och sandlåda m m som får anses tillhöra en när-
lekplats. 

Radon 
Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Bullerskydd 
I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen genomföra och 
bekosta de bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för 
buller vid bostäder utmed Skafterödsvägen. 

Brand 
Placering av brandpost/er ska ske i samråd med Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän inom kommunen. Ansvaret för att utbyggnad av brandpos-
ter och släckvattensystem åvilar Uddevalla Vatten AB. 

Framkomligheten med brandfordon har beaktats vid planläggningen. 

El och tele 
Uddevalla Energi AB har en 10 kV- ledning som korsar den nya tillfarts-
vägen i västra delen av planområdet. Ledningen kommer att kablifieras 
och ges ny sträckning genom planområdet. 

Parallellt med 10kV-ledningen går en 40 kV-ledning. Stolparna på ömse 
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sidor luftledningarna kommer att byggas om. 

Vid arbeten i mark beställs kabelutsättning av el- och telekablar och 
eventuella andra el- och teleanläggningar innan schaktningsarbeten på-
börjas. Exploatören sköter kontakten såvida arbetet berör exploatörsan-
läggningar, i annat fall tas kontakt av berörd fastighetsägare. 

Vattenfall AB har inte framfört synpunkter på föreslagna lägen för nya 
transformatorstationer. 

Avfall 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i 
kommunen. 

Återvinningsbart material som hårdplast, metall, glas m m transporteras 
genom respektive boendes omsorg till någon av kommunens återvin-
ningsgårdar. Närmaste återvinningsstation finns idag vid Skafterödsvä-
gen. 

Grovsopor lämnas vid Aröds återvinningscentral nära gamla väg E6. 

Tekniska utredningar 
Respektive fastighetsägare ansvarar för eventuellt tillkommande tekniska 
utredningar som är nödvändiga för att uppföra planerade byggnader och 
anläggningar inom planområdet. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist, Linda 
Hansson och Elisabet Fjellman. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Samhällsbyggnad, Udde-
valla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Elisabet Fjellman 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
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