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

 

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

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  

 

Information om distansdeltagande  
På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på  

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta.  

Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. Med ordförandes  

godkännande kan deltagande ske från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets  

överläggningar.  
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Översiktsplan 2022, samråd Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit översiktsplan för Uddevalla kommun för samråd. Förvaltningen 

lämnade synpunkter på översiktsplanen år 2020 i form av en tjänstepersonsremiss. 

Kommunledningskontoret har samlat och kommenterat synpunkter från tjänstepersonsremissen 

beslutsunderlaget remissredogörelse internremiss ÖP 2022.   

 

Uddevalla kommuns översiktsplan följer Boverkets modell för översiktsplaner, vilket bland 

annat innebär att den är disponerad utifrån tre områden; utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning samt värden och hänsyn. Den sistnämnda kategorin innehåller bland annat 

riksintressen. Översiktsplanen innehåller även kommunala ställningstaganden, som är 

uppdelade i tematiska strategiska ställningstaganden och geografiska strategiska 

ställningstaganden.  

 

Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram ställningstaganden involverat flera 

olika funktioner och kompetenser i kommunen vilket är positivt. 

 

Kultur och fritids synpunkter på översiktsplanen handlar bland annat om behovet av att markera  

natur- och kulturmiljöer och friluftsliv i kartverktyget. Kultur och fritid lyfter även ett behov av 

att i kartverktyget visualisera det som kretsar kring sociala hållbarhetsaspekter och kulturell 

infrastruktur i kartan, för att den digitala översiktsplanen ska förmedla en tydligare bild av sina 

tre centrala begrepp; hållbar utveckling, vardagslivsperspektiv samt 8 och 80-perspektiv. 

 

Kultur och fritids synpunkter på översiktsplanen finns i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-07-20 

Bilaga: kultur och fritids synpunkter på översiktsplan 2022  
Skiss: Förslag grön-blå infrastruktur 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 114 

Översiktsplan 2022, samrådsförslag, utdrag av samtliga texter (textdelen)   

Översiktsplan 2022 samrådsförslag (kartdelen, www.karta.uddevalla.se/oversiktsplan)   
Remissredogörelse internremiss ÖP 2022   

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att användarvänligheten hos den digitala översiktsplanen 

behöver öka för att stärka transparens och insyn ur ett demokratiskt perspektiv.   
 

Kultur och fritidsnämnden anser att kulturmiljöer bör få ta mer plats i översiktsplanen genom att 

byggnadsminnen, rivningsförbud och fornlämningar läggs till som lager i plankartan.   

jofl02
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Kultur och fritidsnämnden föreslår ett nytt tematiskt ställningstagande som handlar om rivning 

av bebyggelse.   

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår ett nytt tematiskt ställningstagande för markberedskap för 

naturmiljöer.   
 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kartlager för grönblå infrastruktur läggs till 

översiktsplanen i enlighet med utgångspunkt i bifogad skiss.  

 

Kultur och fritid anser kartverktyget i högre utsträckning bör visualisera det som kretsar kring 

sociala hållbarhetsaspekter och kulturell infrastruktur i kartan. 
 

Kultur och fritidsnämnden anser att mark med höga natur-, kultur- och/eller rekreativa värden 

inte bör exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av samråd med kultur och 

fritidsnämnden. 

 
Kultur och fritidsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på samråd för översiktsplan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  
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Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post kulturfritid@uddevalla.se 
 

 
 

Bilaga till tjänsteskrivelse  

Kultur och fritids synpunkter på Översiktsplan 2022 
 

Bakgrund  
Kultur och fritid har mottagit översiktsplan för Uddevalla kommun för remisshantering. 

Förvaltningen lämnade synpunkter på översiktsplanen år 2020 i form av en tjänstemannaremiss 

(se beslutsunderlag remissredogörelse internremiss).  

 

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska också ge vägledning för beslut om hur mark- 

och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras.  

 

Planen är inte juridiskt bindande, men utgör ett viktigt underlag vid prövning av plan-, lov- och 

tillståndsärenden, bland annat eftersom avsteg från översiktsplanen behöver motiveras.  

Uddevalla kommuns översiktsplan följer Boverkets modell för översiktsplaner, vilket bland 

annat innebär att den är disponerad utifrån tre områden; utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning samt värden och hänsyn. Den sistnämnda kategorin innehåller bland annat 

riksintressen.  

 

Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram ställningstaganden involverat flera 

olika funktioner och kompetenser i kommunen vilket är positivt. 

 

Kultur och fritids ansvarsområden i den fysiska miljön utgörs till stor del av naturmiljöer som 

används och kan användas för friluftsliv, samt kulturmiljöer. Kultur och fritids verksamheter 

syftar till att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell 

infrastruktur för alla invånare. Kultur och fritid värnar i samhällsplaneringen om möjligheten för 

alla barn och unga att på ett säkert och självständigt sätt ta sig från bostaden till fritidsaktivitet 

utan att vara beroende av bil eller skjuts. Detta är även en del i kultur och fritids arbete för att 

stärka folkhälsan, där möjligheten för ett fysiskt aktivt liv är en viktig aspekt oavsett om det 

gäller tillgång till idrottsanläggning eller möjlighet att ta sig till och från arbetet utan att vara 

beroende av bil. Kultur och fritid ser därför att en god infrastruktur för gång- och cykel samt en 

tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik behöver vara centrala delar i samhällsplaneringen. Detta 

kan även kopplas till kultur och fritids nämndsstrategi om att arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling. 

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller annan 

diskrimineringsgrund. Kultur och fritid ska dessutom ha ett tydligt barn- och 

ungdomsperspektiv.  

 

I föreliggande bilaga finns kultur och fritids synpunkter på översiktsplanen. Inledningsvis finns 

synpunkter på kartverktyget (https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/), därefter följer 

synpunkter på kommunala ställningstaganden, utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning, och avslutningsvis övergripande synpunkter. I de fall det finns siffror i 

https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/
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rubriceringarna, följer dessa de siffror som finns i rubrikerna i beslutsunderlaget Översiktsplan 

2022, samrådsförslag, utdrag av samtliga texter. 

Översiktsplanekartans användarvänlighet 

Kultur och fritid anser att det utifrån ett demokratiskt perspektiv, 8 och 80-perspektiv samt ur 

handläggares perspektiv är viktigt att den digitala översiktsplanen har en hög användarvänlighet.  

 

Kultur och fritid anser att kopplingen mellan den grafiska informationen i form av kartan och 

den information som finns i texterna behöver förstärkas och förtydligas. Det måste vara möjligt 

för användaren att på ett enkelt sätt gå från kartan till texten, men även från texten till kartan. I 

dagsläget är kartan väldigt svår att tyda utan att ta in stora mängder text för att få förståelse. Det 

kräver också tid och förståelse för att urskilja vilka textdelar som är relevanta för att förstå och 

tyda kartan.  

 

I översiktsplanens textdel anges att översiktsplanen ska vara en interaktiv och digital ingång till 

kommunen. För att detta ska gälla för alla invånare och användare anser kultur och fritid att det 

behöver tydliggöras på översiktsplanens webbplats vilka delar som är tillgänglighetsanpassade. 

Möjligheterna att leva upp till kraven på tillgänglighet och att publicera en 

tillgänglighetsredogörelse kan också utredas1.  

     

Kultur och fritid anser att en aspekt som skulle öka användarvänligheten avsevärt är klickbara 

lager i kartan, d.v.s att vid klick på exempelvis Kyrkebyn (en ort av lokal betydelse) syns text 

om Kyrkebyn med tillhörande ställningstaganden.  

 

Som jämförande exempel kan Halmstad kommun nämnas, som använder samma kartverktyg 

(hajkmap) och där informationstext i textruta kommer fram direkt vid ett klick.  

 

 

Bild: Skärmklipp från Göteborgs Stads samt Halmstad kommuns översiktsplan 

 
Kultur och fritid anser att förklaring av kartlager och dess begrepp i den högra menyn behöver 

förbättras. Exempelvis definieras begreppet grön infrastruktur som ”grönområde och grönstråk”, 

användaren hänvisas sedan till fem olika ställen i textdelen för att läsa mer om detta.  

 

                                                      
1 https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor 
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Bild: skärmklipp från Uddevalla kommuns översiktsplan 

 

Ett annat exempel är kartlagret ”VA-verksamhetsområde” som dels är svårt att förstå 

innebörden av i sig, och i definitionen läggs ”antaget” till vilket är oklart vad det innebär. 

Definitioner av dessa begrepp direkt i lagerhanteraren eller som textruta vid klick på kartan hade 

ökat förståelsen för begreppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: skärmklipp från Uddevalla kommuns översiktsplan  

 

Innehåll i plankartan  

Behov av lager för kulturmiljö och arkeologi 

Kultur och fritid anser att fornlämningar och andra arkeologiska aspekter behöver finnas som 

lager i kartan för att den ska kunna användas vid samhällsplanering samt visualisera fler av 

Uddevallas kulturmiljöer.  

 

Kultur och fritid anser att lager för byggnadsminnen och lokala rivningsförbud skulle vara ett 

bra sätt att visualisera kulturmiljöer i översiktsplanen.  
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Kommunala ställningstaganden  

2.1.2.1 Kulturarv och kulturmiljö: förslag om tillägg av ställningstagande om 

rivning 

Kultur och fritid lämnade i tjänstemannaremissen en synpunkt om att lägga till ett 

ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om rivning alltid motiveras, och hanteras 

särskilt.”  

 

I remissredogörelsen besvaras synpunkten med att hänvisa till regler för rivningslov samt övriga 

bestämmelser.  

 

Kultur och fritid står fast vid att ett ställningstagande om rivningsfrågan behövs i 

översiktsplanen, då det är ett viktigt ställningstagande för kulturmiljön och för äldre bebyggelse 

och viktigt ur ett hållbarhets- och resurseffektiviseringsperspektiv. Kultur och fritid anser att 

kommunen bör vara förebild för övriga aktörer i samhället genom att renovera och bevara äldre 

bebyggelse. I äldre bebyggelse finns kunskap, själ och identitet och det krävs särskilda 

kunskaper och resurser för att ta hand om dessa. Om äldre bebyggelse rivs, kan inte kunskaper 

i byggnadsteknik, äldre traditioner, livsstilar och livsmiljöer föras vidare via utbildningar till 

kommande generationer.  

Förslag om nytt ställningstagande: Markberedskap för naturmiljöer  

I internremissen efterlyste kultur och fritid ett ställningstagande om att verka för god 

markberedskap för naturmiljöer (ett sådant ställningstagande finns för industrimark). Kultur och 

fritid menar att detta ställningstagande behövs för friluftsliv, folkhälsa, klimatanpassning och 

biologisk mångfalds skull.  

 

Kommunledningskontoret svarade att ”ÖP pekar ut mark för framtida bebyggelse och 

verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för bebyggelse är markerat för 

gröna/blåa områden, jordbruk samt landsbygd där bebyggelse begränsas och är möjligt att 

utveckla för friluftsliv. Finns även andra processer såsom förprövning, friluftsplan, 

naturvårdsrapport som styr.”  
 

Kultur och fritid menar att ställningstagande för markberedskap för naturmiljöer behövs då det 

förekommer att de prioriteras bort. Genom att peka ut områden som viktiga för framtida 

friluftsliv kan översiktsplanen säkra naturområden för framtida generationer och skapa 

långsiktig hållbarhet genom att skydda områden från framtida exploatering som skadar 

tillgången till natur nära bostaden.  

 

Angående de övriga styrande dokumenten som nämns så är friluftsplanen ännu inte antagen, 

naturvårdsrapporten är en inventering/förteckning och kan möjligen bidra till att skydda 

rödlistade arter eller liknande. Kultur och fritid menar emellertid att god markberedskap för 

naturmiljöer handlar om ett aktivt, framtidsorienterat förhållningssätt för att säkra ett attraktivt 

friluftsliv i framtiden. Förprövningen är inte heller någon garanti för en god markberedskap för 

naturmiljöer då det är en process där olika kriterier ställs emot varandra. 
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2.1.3.4 Föreningsliv och civilsamhälle, förslag om revidering av 

ställningstagande 

Kultur och fritid föreslår att ställningstagande för föreningsliv och civilsamhälle revideras enligt 

nedan:  

I Uddevalla kommun ska… 

… man arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom 

att aktivt bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar 

… man uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar sig ideellt samt 

ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med Uddevallas visioner, strategier och 

värdegrund. Särskild beaktning tas till allas rätt att deltaga i föreningslivet. 

… en bred ideell sektor stödjas som utgår från och tilltalar invånarnas olika behov, intressen och 

engagemang. 

… utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den 

kommunala servicens och närmiljöns utveckling främjas. 

… tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, kollektivtrafik samt gång- och 

cykelvägar främjas för att öka invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter 

och kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan människor och 

förståelse för olika perspektiv och levnadsvillkor. 

... alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter öka för att stärka folkhälsan och 

minska fysisk, psykisk och social ohälsa. 

… alla barn och unga ha rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter. 

… vuxna vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn. 

… ideella organisationer finnas geografiskt utspridda i hela kommunen. 

… ideella organisationer erbjudas lokaler för att uppleva och organisera social gemenskap, 

träning, tävling och arrangemang. 

… minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping stödjas. 

… förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig ideell förening samt 

förvaltningsövergripande krav och regelverk för att stödja ideella organisationer 

 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

Kultur och fritid önskar lägga till följande ställningstagande: 

 

Uddevalla kommun ska…  

 

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet 

2.1.3.2 Barn och unga 

Kultur och fritid föreslår att ordet ”bör” byts mot ”ska” i det näst sista ställningstagandet för 

barn och unga, enligt nedan:  

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den fysiska planeringen. I 

kommunens samhällsplaneringsprocesser ska konsekvenserna för barn och unga analyseras. 

 

Kultur och fritid föreslår även att detta sker i form av barnkonsekvensanalyser. 
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2.2.1. UTVECKLINGSINRIKTNING 

2.2.1.1 UTVECKLINGSINRIKTNING – bebyggelsestruktur, strukturbild  

Svårt att hitta text om Fräknestranden och Havstensstrand  
I avsnittet 2.2.1.1 bebyggelsestruktur (s. 42) i textdelen behandlas centralort, tätort och ort av 

lokal betydelse.  Kultur och fritid anser det förvirrande att de så kallade ”bebyggelseområdena” 

(Havstensstrand och Fräknestranden) inte behandlas under denna rubrik, eftersom de i kartan 

finns med under lagret ”bebyggelsestruktur” i utvecklingsinriktningen. Kultur och fritid 

påpekade detta i internremissen.  

 

För att hitta det som skrivs om ”bebyggelseområde” behöver användaren gå till mark- och 

vattenanvändning i textnavigeringsdelen, vilket ter sig ologiskt då lagret för 

”bebyggelseområde” är en del av utvecklingsinriktningen i lagerhanteraren.  

 

Koppling mellan val av bebyggelseområde, infrastruktur och översiktsplanens 

ambition om hållbart vardagsliv  
Kultur och fritid ställer sig bakom ambitionen som översiktsplanen uttrycker i avsnittet 1.3.3 

Centrala begrepp. Kultur och fritid anser dock att ambitionerna som beskrivs i de centrala 

begreppen inte avspeglas i utvecklingsinriktningen.  

 

Ett exempel på detta är att områdena som är markerade för sammanhängande bebyggelse 

(Fräknestranden och Havstensstrand) förvisso är kopplade till grå infrastruktur, men saknar 

kollektivtrafiknoder. Kultur och fritid anser att utvecklingsinriktning för kommunikationer i 

form av förbindelse för cykeltrafik samt kollektivtrafik bör läggas till i utvecklingsinriktningen, 

särskilt för Havstensstrand och Fräknestranden. Detta för att gynna översiktsplanens ambition 

om ett hållbart vardagsliv samt barns och ungas rörelsefrihet.  

 

I avsnittet 2.2.1.1 bebyggelsestruktur anges att ”denna del av utvecklingsinriktningen visar i 

vilka områden kommunen vill samla den kommunala servicen.” Kultur och fritid konstaterar att 

planeringsprinciperna för Fräknestranden och Havstensstrand, som utgör betydande delar av 

bebyggelsestrukturen, inte uttrycker någonting om kommunal service.  

 

Kultur och fritid konstaterar att, enligt ställningstagandet för bostäder, ska ny bostadsbebyggelse 

koncentreras till centralort, tätort, ort av lokal betydelse samt sammanhängande bebyggelse. Till 

Kyrkebyn och Fagerhult finns inget lager för grå infrastruktur (d.v.s transport) kopplat, vilket 

väcker frågor om översiktsplanens centrala utgångspunkt om ett hållbart vardagsliv.  

 

Enligt Boverket är syftet med översiktsplanens utvecklingsinriktning att ”lyfta prioriteringar 

mellan de viktigaste strategiska sambanden som påverkar kommunens långsiktiga utveckling”. 

Kultur och fritid anser att lagret utvecklingsinriktning bör kompletteras med ambitioner för icke 

bilburen transport. Exempelvis kan förbindelser för cykeltrafik flyttas från lagret mark- och 

vattenanvändning till utvecklingsinriktning.  

 

Kultur och fritid efterfrågade i internremissen ett resonemang om gång- och cykelväg 

längs Uddevallabron. Detta eftersom översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras 

på båda sidor om Byfjorden men överfart endast kan ske med bil idag. Synpunkten 

besvarades med att förutsättningarna för detta är mycket små. Kultur och fritid 
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konstaterar att behovet av att knyta ihop staden och möjliggöra rörelse över kvarstår och 

fortsätter öka i takt med att fler bostäder byggs.   

 

 

Ökat fokus på kulturmiljömässiga värden på Fräknestranden och Havsstensstrand   
Kultur och fritid tillstyrker följande planeringsprinciper för Fräknestranden:  

På Fräknestranden ska… 

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark. 

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och 

denna landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust 

 

Kultur och fritid anser dock att det saknas planeringsprinciper för hur ny bebyggelse ska 

utformas på Fräknestranden och Havsstensstrand. Kultur och fritid anser att sådana 

planeringsprinciper bör fokusera på att bevara kulturmiljön och den karaktär av 

fritidshusområde som finns, exempelvis genom att bevara karaktär av småskalighet genom att 

eftersträva att byggnadsvolymer begränsas. Den inledande texten kan även beskriva mer kring 

platsens identitet, kulturmiljöer och bebyggelse.   

 

2.2.1.2 Utvecklingsinriktning – grön infrastruktur   

Kultur och fritid efterfrågar att definitioner av ”grönområde” och ”grönstråk” läggs till i 

kartverktyget.   

 

Kultur och fritid efterfrågar en beskrivning på hur det gröna stråket från Bredfjället till 

Fräknestranden ska överbrygga den barriär som E6 utgör.  

 

Avsaknad av grön infrastruktur i och omkring Havstensstrand 
Kultur och fritid anser att översiktsplanen bör visa att kommunen prioriterar kustlinjens 

naturvärden för rekreation och friluftsliv på land och i vatten. Därför anser kultur och fritid att 

hela kustlinjen samt havet vid Havstensstrand, som är riksintresse för högexploaterad kust 

respektive riksintresse för friluftsliv, i utvecklingsinriktningen kartläggs med grön infrastruktur 

och inte bara med utvecklingsinriktningen bebyggelseområde.  

 

Eftersom utvecklingsinriktning ska visa i vilken riktning kommunen vill utvecklas, samt lyfta 

prioriteringar mellan de viktigaste strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga 

utveckling, anser kultur och fritid att naturmiljö och friluftsliv bör på något sätt avspegla sig i 

utvecklingsinriktningen för dessa platser, utöver bostadsbebyggelse. Kartlagret ”natur och 

friluftsliv” visar dessutom flera grönområden, naturreservat och riksintressen för naturvård 

längs Havstensstrand. 

 

Behov av grönblått stråk (se bilagd illustration) 
Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen beskriver och behandlar vattnets betydelse i den 

gröna respektive blåa infrastrukturen.  
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Översiktsplanens ställningstaganden för blå infrastruktur behandlar bland annat 

rekreationsstråk, naturvärden, badstränder och farleder, vilket kultur och fritid ser som positivt. I 

kartverktyget och lagerhanteraren till höger definieras dock blå infrastruktur endast som 

”farled”, och lagret är inte placerat längs kustlinjerna.  

  

Kultur och fritid ser att vattenburet friluftsliv längs kustlinjen borde markeras i kartan som blå 

infrastruktur, se bilaga ”Förslag till grönblå infrastruktur”. Vidare skulle denna blåa 

infrastruktur kunna kopplas ihop med grön infrastruktur på land för att illustrera det 

ställningstagande för grön infrastruktur om att stärka kopplingen mellan grönområden på land 

och vatten. 

 

Kultur och fritid ser att detta är ett viktigt tillägg till utvecklingsinriktningen, för att visa att 

Uddevalla värnar om kustmiljöns kulturmiljömässiga, naturmässiga och rekreationella värden 

längs kustlinjerna. Som jämförande exempel kan Halmstad kommuns översiktsplan nämnas, där 

större delen av kuststräckan är markerat som ett grönblå stråk där fokus är på att bevara natur- 

och rekreationsvärden samt utveckling för turism.  

 

Att arbeta med tillgänglighet och strategiska besökspunkter och noder genom att utveckla 

kollektivtrafik, är en viktig aspekt att tänka på i översiktsplanering för friluftsliv enligt Boverket 

(Friluftsliv - PBL kunskapsbanken - Boverket). Kultur och fritid ser att grön och grå 

infrastruktur i plankartan inte ger en samstämmig bild av detta.  

 

2.2.2.2 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  

Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen redovisar varifrån kartdatan kommer som finns i 

lagret ”natur och friluftsliv”, samt att denna data och lagret förtydligas och specificeras.  

 

Kultur och fritid understryker att det är viktigt att fördjupad översiktsplan bryts ner i olika lager 

och integreras in i översiktsplanen. En konsekvens blir annars exempelvis att det ser ut som att 

det inte finns möjlighet till friluftsliv och rekreation i tätorterna.  

 

Mark och vattenanvändning och planeringsprinciper: centralorten Uddevalla 

och tätorten Ljungskile  

Eftersom fördjupad översiktsplan gäller för Uddevalla och Ljungskile, så har dessa områden 

inte hanterats inom ramen för översiktsplanen. Kultur och fritid anser dock att beskrivningar av 

natur- och kulturvärden, arkitektur, kulturmiljöer, besöksmål och andra identitetsskapande 

aspekter ändå borde inkluderas i texterna om centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile.  

 

Aspekter och fakta kan förslagsvis hämtas från de fördjupade översiktsplanerna, 

kulturmiljövårdsprogram och Rambölls landskaps- och havskaraktärsanalys.  På så vis får 

planeringsprinciperna för centralort och tätort tydligare avstamp i platsernas identitet.   

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/friluftsliv/
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2.2.2.3 Areella näringar  

Kriterier för lokaliseringsprövning (tabell på s. 55)  

Geografiska strategiska ställningstaganden\mark- och vattenanvändning\areella 

näringar 
Enligt Miljöbalken ska kommunen, om det övervägs att ta jordbruksmark i anspråk för annan 

markanvändning, göra en lokaliseringsprövning för att se om det finns godtagbar annan 

lokalisering.  
 

Kultur och fritid anser att kriterierna för lokaliseringsprövning (kolumnens mittentabell) för 

användning av jordbruksmark behöver bearbetas textmässigt för att bli tydligare och mer 

förståelig.   

 

Kultur och fritid anser även att kulturmiljömässiga aspekter saknas i kriterierna för 

lokaliseringsprövning, detta då jordbruksmark ofta har ett kulturmiljövärde.  

Miljökonsekvensbedömning av planen (bilaga) 

Det är obligatoriskt att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid upprättandet av en 

översiktsplan. Kultur och fritid anser att kommunen bör överväga att utöka 

miljökonsekvensbeskrivningen till en hållbarhetsbedömning.   

 

Detta eftersom kommunen i sitt vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktningen 

uttrycker att samhällsplaneringen ska genomföras med utgångspunkt i alla 

hållbarhetsdimensioner. På så vis får berörda ta del av en beskrivning av både miljömässiga, 

ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen mark- och vattenanvändning. Vidare är det 

flera andra kommuner som väljer att göra en hållbarhetsbedömning av sin översiktsplan istället 

för eller utöver en miljöbedömning. Vänersborg, Trollhättan, Halmstad, Kungsbacka, Växjö och 

Göteborg är några exempel.   

 

Övergripande synpunkt: Från passivt till aktivt förhållningssätt till natur- och 

kulturvärden 

Kultur och fritid påpekade i internremissen att begreppen ”värna” och ”med hänsyn till” 

förekommer ett antal gånger i ställningstagandena, och att det är oklart vad dessa ord innebär för 

samhällsplaneringen i praktiken och hur de ska värderas i eventuella målkonflikter. Vaga 

formuleringar kan göra det svårt att veta vad som kommer att räknas som ett avsteg från 

översiktsplanen och inte.  

 

Kultur och fritid vill komplettera den synpunkten med att ordval såsom ”värna” och ”ta hänsyn 

till” kan anses förmedla ett passivt förhållningssätt till de värden som orden refererar till.  

 

Kultur och fritid konstaterar att ordvalet värna nästan uteslutande förekommer i samband med 

teman som exempelvis kulturmiljöer, friluftsliv, rekreation, identitet, karaktär, grönytor och 

parker, vardagsliv och strandskydd. Kultur och fritid efterfrågar att kommunen i översiktsplanen 

förmedlar ett aktivt förhållningssätt till natur- och kulturvärden. 
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Visualisering av kulturell infrastruktur och tillgängliga offentliga miljöer i kartan 

Kultur och fritid uppfattar att kommunen valt en digital plattform till översiktsplan för att 

förenkla, förtydliga och visualisera kommunens strategiska arbete i översiktsplanen för både 

tjänstepersoner, politiker och invånare.  

 

Kultur och fritid konstaterar att många aspekter såsom kulturell infrastruktur, föreningsliv och 

civilsamhälle, tillgängliga offentliga miljöer endast återfinns i textform och inte representeras i 

kartlagret, förmodligen då det inte alltid är konkret mark- och vattenanvändning. Andra aspekter 

såsom exempelvis verksamhet och industri återfinns i både karta och texter och får därför ett 

större utrymme i översiktsplanen.  

 

Syftet med översiktsplanen är emellertid att ”fastställa den kommunövergripande långsiktiga 

styrningen för hela den kommunala organisationen” (s. 7 i textdelen).  

 

Kultur och fritid anser därför att kartdelen av översiktsplanen i högre grad bör representera hela 

den kommunala organisationens arbete och inte bara de aspekter som berör samhällsbyggnad 

och fysiska aspekter. Exempelvis kan ställningstaganden och planeringsprinciper som fokuserar 

på exempelvis social hållbarhet, mötesplatser, kulturell infrastruktur, kulturmiljöer, folkhälsa, 

tillgängliga och offentliga miljöer bör omsättas i kartlager och visualiseras i kartan. Det bör öka 

chanserna att användare via kartan hittar till de textdelar som behandlar dessa värden. Eftersom 

kultur är en viktig tillväxtfaktor kan detta även vara ett sätt marknadsföra Uddevalla för 

potentiella nya invånare.  

 

Kultur och fritid anser att lager för kulturell infrastruktur såsom exempelvis Regionteater Väst, 

Bohusläns museum och Kulturstråket ska läggas till i översiktsplanen. Vid klick på dessa på 

kartan kan användaren länkas vidare till kommunala ställningstaganden för kulturell 

infrastruktur. På så vis får kultur en tydligare plats i översiktsplanen.  

 

På samma sätt kan exempelvis lagret för idrottsanläggningar från kommunkartan integreras in i 

översiktsplanen så att användaren vid klick på detta leds till kommunalt ställningstagande för 

föreningsliv och civilsamhälle. Boverkets vägledning anger att större besöksmål som är 

regionala målpunkter kan vara en underkategori till utvecklingsinriktningen, kultur och fritid ser 

att exempelvis Rimnersområdet skulle kunna vara ett sådant.   

 

Tillgängliga offentliga miljöer såsom aktivitetspark, fritidsgårdar och bibliotek bör också 

visualiseras i kartan och kan kopplas till textdelen om ställningstagande för barn och unga.  

 

Behov av integrering av lager från kommunkartan 

Kultur och fritid anser att lager från kommunkartan bör ingå i översiktsplankartan, exempelvis 

”uppleva och göra” samt andra lager som visualiserar kommunal service.  

 

Detta eftersom vardagslivsperspektiv är ett centralt begrepp för översiktsplanen (s. 16). Där 

anges att ”Närhet eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, 

rekreation och fritidsaktiviteter för så många människor som möjligt skapar ökad jämlikhet och 

delaktighet i samhället samtidigt som det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett 

ansvarsfullt nyttjande av samhällsservice.” Kultur och fritid konstaterar att detta inte syns i 
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översiktsplans-kartan idag. En begränsad omvärldsbevakning visar att andra kommuner 

exempelvis lager för kluster av ny offentlig service, park, besöksmål och turismutveckling.   

 

Detta skulle även bidra till att i kartan tydliggöra två av kommunens centrala utgångspunkter för 

översiktsplanen; vardagsliv och 8 och 80-perspektiv.  

 

Kultur och fritid önskar att aktuella lager från kommunkartan integreras in i 

översiktsplanekartan innan granskningsskedet, då det annars är svårt för förvaltningen att ta 

ställning till helhetsupplevelsen av översiktsplanen.  

 

Kultur och fritid anser att lager från kommunkartan som visar eldstad, motionsområden, 

motionsspår, fiskeområde och badplats bör finnas i översiktsplanens lager natur och friluftsliv 

under mark- och vattenanvändning. Detta för att illustrera för invånare och handläggare var 

ytterligare möjligheter till friluftsliv finns, och att det dessutom finns mer tätortsnära än vad 

nuvarande lager visar.  Boverkets vägledning för översiktsplaner anger att markanvändningen 

friluftsliv kan innehålla exempelvis motionsspår och grillplatser2.  

 

Relevanta aspekter från GIS såsom tillgång till friluftsliv, skolors upptagningsområden och 

andra sociala värden från exempelvis välfärdsredovisningen såsom aktuell fördelning av 

upplåtelseformer skulle kunna lyftas in i översiktsplanen så att de kan användas som grund för 

den fysiska planeringen såsom uttrycks i ställningstagande för social hållbarhet3. 
 
 

                                                      
2 Boverket (2020) Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020 
3 ”Uddevalla kommun ska fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och 

förutsättningar.”  
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Förord 

Uddevalla är en attraktiv kommun vackert lokaliserad i hjärtat av Bohuslän med havet som en av våra 

närmsta grannar. Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans med 

medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Såväl i våra orter som på landsbygden ska det 

finnas förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning.  
Vår kommun ska vara en välkommande kommun där våra medborgare, både nuvarande och framtida, 

känner sig trygga och har möjlighet att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott 

liv med hög livskvalitet.  

För att klara av att nå vår vision och uppnå en hållbar och välmående kommun måste vi planera 

långsiktigt. Det finns ett stort behov av en gemensam styrning och samlad planering som bidrar till 

trygga och hälsosamma platser och bebyggda miljöer, ett levande civilsamhälle och näringsliv, god 

och tillgänglig samhällsservice, brett utbud av kultur och ökad delaktighet i samhället som utvecklas i 

takt med en växande befolkning. 
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1. Introduktion 
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk ÖP - Uddevalla kommun.  

Uddevallas översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Via den interaktiva kartan kan man klicka sig fram och läsa all text i översiktsplanen (läs mer under 

rubrik ”Digital ÖP”). Dessutom finns ett dokument som innehåller utdrag av samtliga texter i 

översiktsplanen.   

 

1.1 Varför en översiktsplan? 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). 

Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina respektive mark- 

och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela 

kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Detta görs genom en mark- och 

vattenanvändningskarta där varje områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen 

och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.  

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade 

användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor och gällande 

miljökvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur den förhåller sig till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Slutligen är det i 

översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet 

av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda 

miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om 

översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för 

avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring 

i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från översiktsplanen måste 

motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

https://karta.uddevalla.se/Hajk3/
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1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla - vad innebär det? 

Översiktsplanens plats i kommunen 

 

Uddevalla kommuns vision ”Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet” är kommunens 

mest övergripande målbild. Kommunen har därefter beslutat om fem riktningar som ska skapa en 

gemensam prioritering och vägledning mot visionen. Översiktsplanen visar i sin tur på den långsiktiga 

utvecklingen för all mark- och vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av 

kommunens visions- och riktningsarbete i samhällsplaneringsfrågor.  

Den nya översiktsplanen för Uddevalla syftar även till att utgöra ett kommungemensamt styrdokument 

för samtliga förvaltningar och bolag. Planen utgör också en koppling från visionen vidare ner till den 

politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod och som övergripande vägledning 

för handlingsplaner och andra kommunala styrdokument.  

Syfte och mål  

Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision och riktningar fastställa och 

förmedla kommunens långsiktiga intentioner för: 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

olika områden och för olika ändamål prioriteras och motiveras utifrån hur de bedöms bidra till en 

hållbar utveckling av hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva Uddevallas position, ambitioner 

och ansvar i det regionala och nationella perspektivet. Översiktsplanen syftar också till att upprätta en 

dialog om samhällsplanering mellan kommunen och människor som lever och verkar i Uddevalla för 

att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv för att kunna utgöra gemensamt 

styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Slutligen är ambitionen att uppnå en levande och 

kontinuerlig översiktsplanering som kan hållas aktuell och relevant över tid.  
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg 

Kommunen kan även välja avgränsade geografiska områden att planera med en ökad detaljeringsgrad. 

Detta innebär att kommunen gör fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för specifika områden eller 

för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft. Dessa kallas då för tematiska tillägg. 

Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där 

utveckling för dessa områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. De ska arbetas in i planförslaget i ett 

senare skede.  

Kommunen har också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Uddevalla FÖP 

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 2010 

och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark och vatten ska 

användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en 

viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttar från sin nuvarande placering i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Centrala Uddevalla FÖP 

 

Ljungskile FÖP 

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP  Lyckorna FÖP 

 

Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.  

Planen antogs av kommunfullmäktige i mars 2016. Som underlag till vindbruksplanen användes en 

kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt 

och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns vindkraftsplanering för att ge ett praktiskt stöd åt 

kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort/centrala-uddevalla.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.436b53ca15cf768448b2764/1504072116205/%C3%96P%20Lyckorna.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering 

Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla ska översiktsplanen vara ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar 

och bolag och därmed utgöra en koppling mellan kommunens långsiktiga vision och vidare ner till 

den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. Detta görs genom att 

identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen och syftar till att 

tillsammans över de politiska partigränserna prioritera vilka riktningar politiken gemensamt ska sträva 

mot. Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen och lyfts in i kommunens styr- och 

ledningsmodell. Riktningarna utgör också grunden för de övergripande strategier som tas fram inom 

ramen för den politiska majoritetens fyraåriga strategiska plan. Genom riktningarna kan tidsglappet 

mellan visionen och den strategiska planen minska. På så vis stärks den röda tråden mellan det dagliga 

partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunen långsiktigt ska utvecklas. I arbetet 

med att ta fram riktningar har även visionen förstärkts med ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Digital ÖP  

Uddevallas översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Den digitala översiktsplanen innebär nya kontaktvägar till kommunen. I den digitala plattformen finns 

möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor genom att använda funktionen “Tyck till”. I denna 

funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas. 

Kartor i en traditionell översiktsplan blir snabbt inaktuella då exempelvis riksintressen ändras och 

uppdateras. I denna digitala översiktsplan kommer därför kartlager som inte innehåller kommunal 

planering utan ägs av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter att uppdateras kontinuerligt. 

Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.  

”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka 

ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från 

exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna 

uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.  

Kartan bygger på en öppen källkodsplattform som gör den snabb vid zoomning och vid hämtning av 

information från olika kartlager. Kartan är också anpassningsbar till den plattform du använder till 

exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Utvecklingen av kartan sker i samarbetet HAJK med ett flertal andra västsvenska kommuner. 

Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor. 

För vidare läsning: Samarbetet HAJK 

http://hajkmap.github.io/Hajk/


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

10 

 

1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum) 

 

En översiktsplan ska hålla och planera för ett långt tidsperspektiv och denna plan tar sikte på år 2050. 

Det Uddevalla vi kommer att se om 30 år är lika okänt för oss som år 2020 var för Uddevallabon år 

1990. Mycket har hänt och mycket kan hända på 30 år och samhällets utveckling påverkas inte bara 

av det lokala, regionala eller nationella utan även av det globala.  

Det går däremot att urskilja några trender, riktningar och områden där vi kan förvänta oss en större 

förändring som påtagligt kommer påverka vårt samhälle. Förändringar som översiktsplanen syftar till 

att möta genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.  

Uddevalla, Sverige och världen har genomgått och kommer försätta genomgå stora förändringar. Inte 

minst vad gäller demografi, teknik och digitalisering, globalisering, klimatförändringar, krav på 

välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.   

Klimatförändringar  

Uddevalla med 27 mil kust och bebyggda områden nära havet berörs i hög grad av 

klimatförändringar, speciellt i relation till en höjd havsnivå och översvämningsrisker vid extremt 

väder. Klimatförändringar kommer också att påverka oss i form av extremväder där torka och skyfall 

blir allt vanligare. Det är förändringar som kommer påverka såväl vår fysiska infrastruktur och 

folkhälsa som möjlighet till exempelvis livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Uddevalla kommun 

behöver därför rustas för att skapa ett motståndskraftigt och robust samhälle.  

Demografi  

Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar 

över tid beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning. En ökad livslängd i 

kombination med ett minskat födelsetal bidrar till en allt äldre befolkning. Det leder till ett större 

behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på våra välfärdssystem. I Sverige föds det 

förhållandevis många barn och vi har en historiskt snabb befolkningsökning genom en stor 

flyktinginvandring med många i förvärvsverksamma åldrar, vilket föryngrar befolkningen som helhet. 

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som förväntas fortsätta. Utöver efterfrågan på 

välfärdstjänster innebär den ett högre tryck på bostadsmarknaden och ett ökat behov av infrastruktur, 

kommunikationer och annan kommunal service.  

Därför måste Uddevalla fortsatt planera för att möta ett samhälle med ökad mångfald, förändrad 

storlek och ålderssammansättning samt de samhällsutmaningar och möjligheter som detta innebär.  

https://digitaltmuseum.se/021018348385/oversvamning-i-uddevalla-1990
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Teknik och digitalisering  

Ny teknik och teknikutveckling skapar omvälvande förändringar i samhället. De snabba 

samhällsförändringarna i en globaliserad värld gör att flexibilitet i stadsstrukturen blir väsentlig för att 

Uddevalla ska kunna möta dessa. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras. När teknik samverkar med dagens samhälle, tjänster och service, arbetssätt och så vidare 

ökar vi förändringstakten ytterligare. Detta påverkar oss alla. Digitalisering och ny teknik påverkar 

såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster och hur vi kommunicerar samt tar del av och engagerar oss i 

samhället.  

Förändringarna kommer med både möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan det inom 

utbildningsområdet skapa möjligheter att på ett bättre sätt anpassa utbildningen efter enskilda elevers 

behov och förmåga.  

Samtidigt innebär det en förändrad efterfrågan på kompetens och en förändrad arbetsmarknad. Detta 

innebär att efterfrågan på vissa kompetenser och yrkesgrupper kommer försvinna och eller utvecklas 

till något nytt. En samhällsutmaning är också att personer som inte lyckas anpassa sig till ett digitalt 

tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.  

1.2 Uppdrag och metod 

Färdplan mot ny översiktsplan 

Färdplanen togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2017 som ett startskott för arbetet med den nya 

översiktsplanen. Färdplanen är en handlingsplan som vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras, 

ger förslag på innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.  

I färdplanen beslutades att förvaltningarna bidrar med representanter till projektets arbetsgrupper. De 

bidrar också med resurser utifrån det behov som bedöms finnas under arbetets gång och som 

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan i form av dialog och samråd. En 

övergripande tidsplan redovisas i färdplanen som sedan har reviderats under projektets gång.  

I stora drag slår färdplanen fast att översiktsplanen i korthet ska vara och innehålla: 

- Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

- Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

- Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

- Alla Uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov uppmärksammade. 

- Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  

- En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

För vidare läsning: Färdplan  

Riktningar  

Uppdraget med att arbeta fram riktningar som ska leda kommunens utveckling mot visionen gavs till 

projektet för den nya översiktsplanen.  

Projektledningen genomförde en workshop under våren 2018 där ett grovt utkast till riktningarna 

arbetades fram i samverkan med kommunledningen och representanter från samtliga förvaltningar 

som ingick i projektets arbetsgrupper. Detta utkast bearbetades och arbetades sedan om till färdiga 

riktningar av representanter för samtliga invalda partier för att sedan antas i politisk konsensus av 

kommunfullmäktige 2019. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2868/1582718401367/Färdplan%20mot%20ny%20översiktsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.2.1 Internremiss 

Det genomfördes en internremiss under större delen av 2020. Den skickades ut till samtliga 

förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige.  

Syftet med internremissen var dels att återkoppla till de som tidigare deltagit i processen och dels för 

att samla in synpunkter innan samråd. Denna process innebar möjlighet att förankra och ytterligare 

utveckla översiktsplanen innan samråd.  

Remissvaret sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.  

1.2.2 Boverkets ÖP-modell 

Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram, visualisera och använda begrepp i 

en översiktsplan. Förhoppningen är att bedömningen av planerna ska underlättas om samtliga 

kommuner i Sverige använder sig av mallen. Kommunernas planer kan också jämföras mot varandra 

och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.  

I framtagandet av översiktsplanen har Uddevalla kommun i stora drag utgått från Boverkets ÖP-

modell. Vissa avsteg såsom förändring av namn, definition och innehåll har gjorts för att anpassa 

modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.   

Översiktsplanens innehåll fördelas i modellen på tre aspekter; Utvecklingsinriktning, Mark- och 

Vattenanvändning samt Riksintressen, LIS och andra värden (I denna plan ”Värden och hänsyn”).  

Utvecklingsinriktning  

I aspekten utvecklingsinriktning illustreras en strukturbild av kommunens utveckling och samband mellan. 

olika strukturer i grova drag. Utsatta strukturer är valda för att tydliggöra att det inte handlar om 

kartläggning av befintlig struktur utan snarare om att lyfta prioriteringar mellan de viktigaste 

strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 

Mark- och vattenanvändning 

Hela kommunen delas in i olika områdestyper beroende på användning. Översiktsplanen ska redovisa 

avsedd användning av mark- och vattenområden. Användning består av tio områdestyper där denna 

plan använder sig av följande sju: Sammanhängande bostadsbebyggelse (i denna plan ”Orter”), 

Landsbygd, Areella näringar, Verksamhet och industri, Natur och friluftsliv, Transportinfrastruktur 

och Vatten.  

 

De tre områdestyper som inte används i denna plan är: Grönområde och park, Mångfunktionell 

bebyggelse och Teknisk struktur. Eftersom denna översiktsplan inte behandlar Uddevalla centralort 

eller Ljungskile tätort är inte Grönområde och park samt Mångfunktionell bebyggelse applicerbar. 

Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.  

Värden och hänsyn 

Aspekten knyter an till Plan- och bygglagens bestämmelse om att kommunen ska redovisa i 

översiktsplanen hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, miljökvalitetsnormer 

samt hälsa och risker vid beslut om användningen av mark och vatten. 
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1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp 

I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument som 

varit grunden i arbetet med att ta fram denna plan. Utgångspunkterna är allt från kommunala mål t.ex. 

vision, riktningar och miljömål till nationella mål och FN:s globala mål.  

1.3.1 Vision och riktningar  

Uddevalla kommuns vision 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. 

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva 

och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. 

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 

kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 

av hav, fjäll och fjord. 

Uddevalla kommuns riktningar mot visionen 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

• I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen 

till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt 

pendlingsströmmar som stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk 

faktor är framgångsrika transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop 

sjöfart, järnvägar och vägar. 

• Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och 

företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans 

• Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta 

skapas i samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. Verktyg för 

samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

• Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en 

bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden 

• Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill 

fortsätta växa. 

• Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som 

möjligt. De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen. 

• Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, 

företagande eller anställning. 
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Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar 

• Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har 

utvecklats genom sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning. 

• Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer 

där vi värnar, vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

• Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och 

kyrka. Arv och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

• Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med 

andra samhällsaktörer. 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 

• Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva 

boendemiljöer och är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima 

verksamheter. Här kan naturskydd, vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och 

besöksnäring gemensamt utvecklas. 

• Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd 

sjöar och vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter. 

• Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat. 

1.3.2 Nationella och kommunala mål  

Nationella mål 

De nationella målen fastställs av regeringen och det är kommunernas ansvar att i översiktsplanen 

planera efter mål som berör hållbar utveckling enligt Plan- och bygglagen. Uddevalla kommun har 

valt att arbeta med de nationella mål som är relevanta för fysisk planering utpekade av Boverket.  

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är: 

Transport - Samhällskrisberedskap - Miljö - Landsbygd - Kultur - Funktionsnedsättning 

Friluftsliv - Jämställdhet - Folkhälsa - Digitalisering 

Bostadsmarknad - Arbetsmarknad - Arkitektur, form och design 

För vidare läsning: Boverkets rapport För nationella mål hänvisar vi till Regeringen.se  

Kommunala miljömål 

Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta nationella och 

regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen sker genom våra egna 6 övergripande miljömål som antagits av 

kommunfullmäktige:  

1. Uppmuntra och inspirera  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med 

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

Koppling till nationella miljömålen: Syftar till att stödja samtliga nationella miljökvalitetsmål 

2. Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål 

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Koppling till nationella miljömålen: Syftar till att stödja samtliga nationella miljökvalitetsmål 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-mal-planer.pdf
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3. Planera hållbart 

Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering samt 

ha god hushållning med natur och kulturresurserna. 

Koppling till nationella miljömålen: Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen 

övergödning, Hav i balans, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, 

Frisk luft 

4. Ställa krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av 

varor och tjänster där så är möjligt. 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt 

odlingslandskap, Frisk luft  

5. Var energimedveten  

Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi. 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö 

6. Tänk på hur du reser 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 

God bebyggd miljö 
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1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

 
Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor. 

En hållbar samhällsutveckling innebär ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer 

kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur. Detta 

synsätt på hållbar utveckling innebär en samhällsplanering som utgår från människors olika behov och 

bidrar till delaktighet i samhället. En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv ska prioriteras. Den sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska 

hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt 

perspektiv och ska ses som en helhet.  

Social hållbarhet innebär att vi i samhällsplaneringen utgår från och fördelar resurser utifrån 

nuvarande och kommande invånares olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, 

hälsofrämjande och inkluderande samhälle. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att Uddevalla ska verka för att både kommunen och andra aktörer i 

samhällsplaneringen hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda dem där de 

långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som den ekonomiska tillväxten stärks. 

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser och 

tjänster utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur 

ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och minska negativ påverkan på 

miljön för att värna ekosystemen. 

Dessa tre perspektiv utgör en gemensam helhet och det är viktigt att det sker en samverkan dem 

emellan. 
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Vardagslivsperspektiv 

Genom att anlägga ett vardagslivsperspektiv i samhällsplaneringen sätts människan i sin närmiljö i 

fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad 

behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet 

eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och fritidsaktiviteter 

för så många människor som möjligt skapar ökad jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som 

det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av samhällsservice. 

Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer utrymme för 

sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

Hur ser livet ut för en 8- respektive 80-årig Uddevallabo?  

Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både 8-åriga barn och 80-åriga äldre kan röra sig 

med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är samhället inte bara väl anpassat för dessa 

grupper utan ger också god livskvalitet för alla samhällsgrupper. Metoden utgår från 

stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett 8-årigt barn ska 

kunna röra sig fritt i sin närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge goda förutsättningar att 

gå och cykla samtidigt som den behöver upplevas trygg för föräldrarna. För många äldre innebär 

begränsningar i kroppens rörelseförmåga att deras liv begränsas. En stadsmiljö som uppmuntrar och 

ger goda förutsättningar för ett rörligt liv, kan innefatta avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön och 

en väl utbyggd kollektivtrafik. Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att skapa en närmiljö 

som enbart är god för 8- och 80-åringar, utan att skapa en närmiljö som är god för alla. 

Utgångpunkten för detta är att exempelvis ha en god kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 
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1.3.4 Medborgardialog  

Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dialogmötena hölls i Lane, Bokenäset, 

Backamo, Skredsvik, Åh och Dalaberg med 20–50 deltagare på respektive ställe. I samband med 

dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården. Kommunens 

ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor i gruppen Girl Equal 

Uddevalla.  

Det som kom fram på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har inspelen använts i arbetet 

med nya politiska riktningar och finns med som bakgrundsmaterial i arbetet med översiktsplanen.  

Resultaten från dialogmötena våren 2018 sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid 

respektive möte:  

 

 

   
Lane 13 mars Bokenäset 20 mars Backamo 22 mars 

   

   

Skredsvik 5 april Åh 11 april Dalaberg 18 april 
 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2864/1582718400615/Dialogm%C3%B6te_Laneg%C3%A5rden.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2862/1582718400080/Dialogm%C3%B6te_Boken%C3%A4set.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2861/1582718399844/Dialogm%C3%B6te_Backamo.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2865/1582718400804/Dialogm%C3%B6te_Skredsvik.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2866/1582718401021/Dialogm%C3%B6te_%C3%85h.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2863/1582718400463/Dialogm%C3%B6te_Dalaberg.pdf
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1.3.5 Agenda 2030 

 

 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

 

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda 

världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa 

ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt 

samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv 

omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det 

globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)  

För att uppnå målen i Agenda 2030 är kommunen en viktig aktör. Det är främst kommuner som har 

möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Uddevalla kommun valde därför att ha Agenda 2030 

som en utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan.   

I framtagandet av översiktsplanen har Agenda 2030 legat som en grund i majoriteten av processer. 

Bland annat har: 

• personer till arbetsgrupper valts ut för att innehålla kompetens inom samtliga mål 

• workshops genomförts för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen  

• målen legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden  

• material om Agenda 2030 använts som inspiration  

För vidare läsning: Regeringens ”Handlingsplan Agenda 2030”  Glokala Sverige 

Agenda 2030 delegationens slutbetänkande  Globala målen  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286b/1582718402112/Handlingsplan%20agenda%202030%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-21-uddevalla-deltar-i-glokala-sverige.html?vv_hit=true
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys 

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens 

Vindbruksplan. Denna analys uppdaterades och fördjupades 2018, främst med en havskaraktärsanalys 

och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på dagens landskap, funktioner, värden och identitet med 

utgångspunkt i det kulturhistoriska och biologiska arvet i landskapet. Analysen av landskapets 

karaktärsdrag och de värden som den berörda befolkningen tillskriver landskapet, är en viktig 

vägledning för vilka områden som kan samverka med eventuella förändringar och i vilka områden det 

finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning. Analysen sammanställdes i form av en karta som du når via denna länk: 

Landskaps- och havskaraktärsanalys  

1.4 Ord och begrepp 

Här förklaras hur vi använder några ord och begrepp i översiktsplanen. 

Fräknestranden Det geografiska området väster om E6 mellan Ammenäs och Ulvesund. 

FÖP Fördjupad översiktsplan, en FÖP kan tas fram för ett geografisk avgränsat område där 

kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen. 

Havstensstrand Det geografiska området mellan Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund och Utby. 

Nationella mål Regeringens politiska målområden med beslutade mål vilka översiktsplanen ska förhålla sig 

till och arbeta mot deras måluppfyllelse. 

Orter av lokal betydelse Innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av ortskaraktär. Den är 

tätare bebyggd av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller liknande kan 

förekomma. 

PBL Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen. 

Planeringsprinciper På en övergripande nivå samla vilken inriktning kommunen har som ambition att utveckla 

och bevara i olika bebyggelsestrukturer. 

Sammanhängande bebyggelse Tätare bebyggelse i orter eller på landsbygd av permanenta bostäder. Kan innehålla viss 

handel, besöksmål eller liknande.   

Strategiska 

Ställningstaganden 

Hur kommunen beslutat att förhålla sig till olika frågor. Kan ses som översiktsplanens 

strategier. 

Strukturbild Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.   

Ta hänsyn till Beakta, respektera. 

Utvecklingsinriktning Visar kommunens prioriteringar av utveckling för bebyggelse, natur och friluftsliv samt 

kommunikationer på lång sikt.  

VA-försörjning Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering. 

Värna Skydda. 

ÖP-modell Boverkets modell för framtagande, innehåll, begrepp och visualisering av en översiktsplan. 

 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
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2. Kommunala ställningstaganden 
Uddevalla kommun har tagit ställning till olika ämnesområden. I detta kapitel redovisas dessa 

strategiska ställningstaganden på en övergripande nivå som ska vara vägledande i den kommunala 

planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån: 

• Plan- och bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan till exempel 

mark- och vattenanvändning 

• Länsstyrelsens krav på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen och hur ingående 

kommunen måste redovisa sina intentioner 

• nationella mål från regeringen 

• kommunala initiativ, exempelvis är det fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i översiktsplanen  

Dessa har tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar i kommunen. Ställningstagandena är 

framtagna med hjälp av befintliga styrdokument, vägledande dokument från bland annat 

Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.  

Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande ställningstagande 

till både fysiska områden och generellt. Därför finns inte löpande texter på samma sätt som i tidigare 

översiktsplaner. Istället finns ”för vidare läsning” som hänvisar och länkar till de befintliga beslutade 

kommunala dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är ett sätt att hålla 

översiktsplanen aktuell då dessa länkar till dokumenten enkelt kan uppdateras utan att påverka 

översiktsplanen. 

De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel: 

1. Tematiska strategiska ställningstaganden   

redovisar vägledande ställningstaganden för frågor som inte är direkt kopplade till en specifik 

markanvändning 

2. Geografiska strategiska ställningstaganden 

redovisar kommunens mark- och vattenanvändning    

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden 

Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är 

kopplade till allmänna intressen och vägleder kommunen i frågor som inte är direkt kopplade till en 

specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela kommunens 

verksamhet.  

I framtagandet av översiktsplanen har ett arbete genomförts för att skapa ställningstaganden som är 

relevanta och användbara för samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa ett mer sektorsövergripande 

arbetssätt som inkluderar alla förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt från den 

översiktliga planeringen.  

I detta kapitel redovisar kommunen sina ställningstaganden i tre avsnitt: 

Boende och framtidsberedskap, God livsmiljö samt Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt.  
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2.1.1 Boende och framtidsberedskap 

I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning 

samt kommunens service till medborgare, företagare och besökare. Avsnittet omfattar bland annat 

markberedskap samt vatten- och avloppsförsörjning. Här finns också ställningstaganden med 

långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för en föränderlig omvärld och 

klimatförändringarna.  

2.1.1.1 Bostäder 

Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta. 

Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer ska bidra till ökad folkhälsa, trygghet och 

integration som ger alla människor en, ur social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former av 

boende ska utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov såväl 

nu som i framtiden. 

I Uddevalla kommun ska… 

… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i 

första hand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhängande 

bebyggelse.  

… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara 

livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och 

kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  

… bostadsförsörjningen planeras både med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att täcka 

behoven av alla bostadsformer. 

… kommunen skapa blandad bebyggelse och bostadsområden med varierande upplåtelse- och 

boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till ett ändamålsenligt 

boende. 

… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om 

befintliga kultur- och naturvärden. Kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och användas. 

… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda 

insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad. 

… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till 

deltagande i samhället. 

… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos 

en åldrande befolkning. 

… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa boenden som möter efterfrågan på 

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper. 

 

 
 
För vidare läsning: 

Bostadsförsörjningsprogram  Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  Plan Integration 2030 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285f/1582718399165/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Uddevalla kommuns lokalförsörjning ska tillskapa långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 

verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag. 

Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och 

användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart 

samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten, naturresurser och energi främjas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, gång och cykel.  

… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader. 

… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, för att på så vis säkra tillgången 

till lokaler även på platser där kommunen själv inte har lokaler. 

… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen för en flexibel användning av kommunala 

lokaler för att möjliggöra samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra aktörer och 

civilsamhället. 

… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser. 

 

 
För vidare läsning: Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till 

utveckling såväl kortsiktigt som långsiktigt och påverkar kommunens framtid. Resonemanget kring 

kommunens markberedskap kommer över tid löpande att anpassas, förändras och utvecklas i enlighet 

med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på lokal och nationell nivå. 

Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och 

utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva 

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 

… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på 

kort och lång sikt. 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga bostadsområden. 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga industri- och verksamhetsområden. 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av 

kommunala verksamheters lokaler.  

… planera den strategiska markberedskapen på både kort och lång sikt för att uppnå social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

  
För vidare läsning: Markanvisningspolicy 2013 (under revidering) 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.19500bcd176645e46653432/1608215779849/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%202021-2031.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb59ed/1617195197801/markanvisningspolicy.pdf
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2.1.1.4 Vatten och avlopp  

Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och 

beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. Kommunen har tagit fram VA-översikt, VA-strategi och VA-plan. 

VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö, 

som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas i 

vissa delar av kommunen, för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

I Uddevalla kommun finns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem 

med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I dessa 

områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag av 

vatten kan saltvatten tränga in i befintliga vattentäkter och försämra vattenkvaliteten för lång tid 

framöver. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå finnas i närområden till 

omvandlingsområden. 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya 

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och 

planläggning så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäset finns problem 

med lokalt förhöjda fluoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka kompletterande 

bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av fluorid i dricksvattnet. Innan förtätning sker 

inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 

Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa, men inte alla, potentiella 

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. 

… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god 

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering där det behövs. 

… utbyggnadsplaner för områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp följa gällande VA-

utbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan. 

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

 

För vidare läsning: VA utbyggnadsplan  VA utbyggnadsplan karta  VA på kommunens hemsida 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015)  Vattenförsörjningsplan 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2875/1582718403488/VA-utbyggnadsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2879/1582718404595/%C3%96versiktskarta%20till%20VA-utbyggnadsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.4d2d191c177617e403580/1612360204978/Vattenf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.1.5 Klimatanpassning 

Kommunen står inför utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringen som pågår och som 

inte kan förhindras i framtiden.  

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S 

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar  

• Havsytan stiger  

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar som torka 

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också att 

vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka relativt 

kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att 

falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av 

de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också får 

effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, t.ex. genom ökad smittorisk, ”nya” insekter och 

ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat äldre, kroniskt 

sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med psykiatriska sjukdomar 

och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor 

som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett 

svalare klimat. 

Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Det gäller att ta 

hand om det dagvatten som åligger VA-huvudmannen enligt vedertagen praxis från 

branschorganisationen Svenskt Vatten (regn med 10–30 års återkomsttid, se tabell 2.1 i Svenskts 

Vattens publikation P110, Avledning av dag-, drän- och spillvatten) utan att översvämning sker av 

mark eller av anslutna fastigheter. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. För dessa regnhändelser bär kommunen ansvaret 

för att först och främst bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av 

översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minskas eller 

upphöra. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. I publikationen 

P110 anges att återkomsttiden bör vara minst 100 år vid säkerställande att skyfallshändelser kan tas 

om hand. 

Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som en 

ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser 

och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktigt hållbar kommun. Arbetet kan gälla 

planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel 

är rutiner inom vård och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom 

elförsörjning. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen, 

erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker 

krisberedskap. 

… lokaler, verksamheter och boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer för att 

säkerställa medborgarnas hälsa.  

… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas olika 

mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet 

och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas. 

… vi bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, 

ras och skyfall. 

… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven de ökade påfrestningarna 

väderförhållanden skapar.  

… viktiga samhällsfunktioner placeras strategiskt i områden med låg risk för påverkan av ett förändrat 

klimat.  

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

... klimatanpassad planering bidra till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, 

samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre 

än att ta bilen.  

… ingen ny bebyggelse, förutom enklare byggnationer, tillkomma i områden med stor risk för 

översvämning. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet 

samt ekonomisk skada. 

… ny bebyggelse i central- och tätorten klimatsäkras, exempelvis genom att bygga 

översvämningsskydd eller att bebyggelsen placeras på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar, 

högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.  

… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn 

planläggas. 

… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker: 

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde. 

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110 

 

http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter. Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap, 

Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla 

kommun bör arbetet med samhällskrisberedskap ske i samverkan med andra aktörer.  

Höjd beredskap  

Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser när det gäller höjd beredskap, 

skymningsläge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip detsamma som under fredstid 

men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt. 

Det är av stor vikt för räddningstjänsten och försvaret att ha alternativa vägar för framkomlighet under 

händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om huvudvägnätet skulle bli oframkomligt. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten ska ligga på skydd av civilbefolkningen, 

drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.  

… inom kommunens yta planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen ska använda 

nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett lokalt perspektiv. Hänsyn till 

regionala risker ska återfinnas i planeringen.  

... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende att strategiska 

vägar ska hållas öppna såsom alternativ till riksväg 44, exempelvis Kärranäsvägen.  

Krisberedskap 

Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera för, leda och 

samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller 

analyser av risker, planering och övning.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom kommunens 

geografiska yta. Planeringen ska främst rikta sig mot händelser där samhällsviktiga system riskeras. 

Stor vikt ska läggas vid försörjningsfrågor som värme, vatten och elkraft samt vid arbete mot social 

oro.  
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Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos 

myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota 

verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta ska ske både på strategisk och operativ 

nivå. Det grundläggande förhållningsättet ska vara att information som är känslig eller har stor 

betydelse för den lokala, regionala eller nationella säkerheten ska hanteras och förvaras med högsta 

möjliga sekretess.  

… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande makt, erhåller 

ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   

… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former av 

säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom 

kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga för att skapa en attraktiv miljö för invånarna att vistas, 

etablera eller bosätta sig i.  

Uddevalla kommun ska… 

… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta ska ske dels i planeringsstadiet, dels 

i vidareutveckling av redan befintliga områden.  

… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande och 

trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  

 

 

2.1.2 God livsmiljö 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och naturmiljöer 

samt energi- och miljöfrågor. Ställningstagandena handlar bland annat om att bevara och värna 

befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer och förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i 

kommunen. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

29 

 

2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö 

I Uddevalla ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas, utvecklas 

och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och kulturmiljö 

är lokala resurser för nutid och framtid. 

Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur 

och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus, så att våra gemensamma ytor formas med omsorg 

för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Speciellt bottenvåningar, fasader och andra 

fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.  

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för 

lokal och regional utveckling.  

… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och 

informationsinsatser. 

… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett 

hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.  

... kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Ny bebyggelse ska planeras så att siktlinjer 

nära stränder ska bibehållas och för att närheten till vattnet ska kunna upplevas. 

... ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är en viktig del av kulturmiljön. 

Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.  

Arkitektur 

… arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en 

positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 

… utveckling ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla 

sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet. 

… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i 

såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 

Kulturell infrastruktur  

… en god kulturell infrastruktur säkras som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar 

förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.  

… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur. 

… förutsättningar för offentlig konst skapas.  

… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som är tillgängliga och attraktiva för 

utövandet av kultur.  

… såväl besökare som medborgare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen. 

 

 
 

För vidare läsning: Kulturmiljövårdsprogram, ej tillgängligt digitalt 
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2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster, både indirekta och direkta, till 

människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar för de 

gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är främst kommunen som har verktyg att gynna den 

biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem. 

 

Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan delas in i fyra kategorier: 

• Försörjande: livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m. 

• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m. 

• Kulturella: friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m. 

• Stödjande: biologiska mångfald, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… sociala, kulturella och historiska värden, såsom grönytor i och nära bebyggelse, hanteras särskilt i 

planerings- och utvecklingsprocesser.  

… Uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur- och kulturmiljöer med 

rekreationsmöjligheter inom gång- och cykelavstånd. 

… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som 

långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk 

planering.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.  

… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt i 

Bäveån och Byfjorden.  

... ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras, 

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

… ekosystemen förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och 

hållbara livsmiljöer.  

 

 
 
För vidare läsning: Naturvårdsrapport 

2.1.2.3 Hållbara resor 

Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun. 

Centralorten Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra 

Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 

för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, bidra 

till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas och bidra till 

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

   

https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f42259/1612434931143/Naturv%C3%A5rdsrapport.pdf
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I Uddevalla kommun ska… 

… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.   

… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 

och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och 

utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska utvecklas och utformas 

så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla. 

… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.  

 

 
 

För vidare läsning: Cykelplan  Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen 

2.1.2.4 Miljö 

Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 

utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu 

som i framtiden. 

Kommunen arbetar med miljöfrågor internt i den kommunala organisationen och externt i kontakt 

med medborgare och de som är verksamma i kommunen. 

Uddevalla kommun ska… 

… inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, 

medborgare och näringsliv genom att kommunicera, uppmuntra och stödja hållbara insatser. 

… bedriva en hållbar samhällsplanering som hushållar med natur- och kulturresurser, stärker 

ekosystemtjänster samt bidrar till attraktiva livsmiljöer och en bebyggelsestruktur med minskade 

energi- och transportbehov.  

… ställa tydliga miljö- och etiska krav på de produkter och tjänster som används i kommunens 

verksamheter för att på så vis minska negativ miljöpåverkan, främja cirkulär ekonomi och ta hänsyn 

till mänskliga rättigheter vid inköp och upphandling. 

… verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan av resor och transporter.  

… eftersträva en giftfri miljö genom att minska utsläpp till, och förorening av, mark och vatten. 

… skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att kommunicera och möjliggöra för ökad 

resurshushållning, hållbar avfallshantering och konsumtion samt genom att vidareutveckla former för 

återbruk och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.  

… minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder 

för att behandla avfall bör användas. Den består av fem steg: minimering, återanvändning, 

återvinning, energiutvinning och deponering. 

... utreda behovet av en återvinningscentral i kommunens västra delar.  

 

 
 
För vidare läsning: Renhållningsordning/Avfallsplan   

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2860/1582718399733/Cykelplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286f/1582718402878/Regional%20trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20VGR%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2870/1582718402952/Renh%C3%A5llningsordning%20avfallsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat 

Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva 

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

Sveriges energimål innefattar; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och 

att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något slag. De 

viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen exempelvis ökning av 

växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller 

miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

 

En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till 

förnybara energikällor är viktiga åtgärder i denna utmaning med bland annat miljöanpassad, trygg och 

konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi samt ett effektivt och hållbart 

transportsystem.  

Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat 

produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö kan man 

producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. På Lillesjö eldas hushållsavfall och 

verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. Fjärrvärme är viktigt lokalt och minskar behovet 

av el för uppvärmning och varmvatten. 

Energi och minskad klimatpåverkan 

I Uddevalla kommun ska… 

... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 2030.  

... utveckling av fossilfri energiproduktion planeras för förnybara energislag. 

... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.  

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.  

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering 

och hushållning av resurser.  

... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

  

Vindkraft 

Till Uddevallas översiktsplan har kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft 

i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom 

riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering 

att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden 

utpekats i Uddevalla. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik. 

… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

 

 
För vidare läsning: Vindbruksplan  Energi på Uddevalla.se 

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet  

Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till 

för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera 

människors exponering.  

Uddevalla kommun ska… 

… se till att åtgärder för minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer 

som vid ny exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen. 

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten. 

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller. 

 

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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2.1.2.7 Bergtäkt 

Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan 

mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  

… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan 

på medborgares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv kan nyttja den brukade marken till 

andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… befintliga täkter utredas för lämplighet för fortsatt verksamhet.   

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att 

finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.  

… krav förhandlas tillsammans med företagen för kompensationer av deras verksamhets slitage och 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för medborgare.  
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2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas 

vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning.  

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.  

Uddevalla kommun ska…  

… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… i enlighet med diskrimineringslagen, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar. 

… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos 

alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… i samhällsplaneringen se till olika gruppers och åldrars behov samt förutsättningar i den fysiska 

miljön och analysera vilka konsekvenser utformningen av den fysiska miljön får för olika människors 

rörelsemönster, upplevelse av trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och 

offentliga miljöer.  

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna 

göra mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska 

göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med 

funktionsvariationer.  

 

 

För vidare läsning:  Välfärdsredovisning  Plan Integration 2030  kommande Plan Välfärd 2030  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2877/1582718403677/V%C3%A4lf%C3%A4rdsredovisning%202018%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.3.2 Barn och unga 

I Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och 

utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor 

som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga. 

I Uddevalla kommun ska… 

… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att 

Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens 

och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Uddevalla ska vara öppen för föränderliga 

verksamheter och för barn och ungas skiftande behov. Uddevalla kommun ska utreda och utnyttja 

möjligheterna med flexibla platser, användning och utformning av befintliga och framtida 

verksamheter för att kunna nå fler och nya barn- och ungdomsgrupper.  

… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där 

barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska 

målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till 

arbetsmarknaden. 

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den fysiska planeringen. I kommunens 

samhällsplaneringsprocesser bör konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och 

naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse. 

 

 

 
 
För vidare läsning: Barnkonventionen  Ungdomsplan 

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2874/1582718403411/Ungdomsplan%202015-2017%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle 

Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika 

värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle. 

Föreningslivet i Uddevalla kommun är en viktig del av samhället och här finns mer än 300 föreningar 

med olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, 

politik, umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och 

civilsamhälle är viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan 

vi stärka demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en 

gemensam samhällsutveckling.  

Uddevalla kommun ska…  

... öka människors möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, 

psykisk och social ohälsa.  

… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspritt i hela kommunen. 

… verka för att ideella organisationer kan erbjudas lokaler för att uppleva och organisera social 

gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 

… verka för att skapa en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar medborgarnas olika intressen 

och engagemang.  

… utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den kommunala 

servicens och närmiljöns utveckling. 

… skapa tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, kollektivtrafik, gång- och 

cykelvägar för att öka medborgarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan människor och förståelse för 

olika perspektiv och levnadsvillkor.  

… arbeta för alla barns och ungas rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter. 

… särskilt beakta underrepresentation i föreningslivet kopplat till kön, ålder, etnicitet, funktion och 

social status. 

… verka för ett minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping. 

… stödja vuxna som goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.  

… bidra till att stärka demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt 

bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar, uppmuntra och ta tillvara att individer och 

grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med Uddevallas 

visioner, strategier och värdegrund.  

… ha ett gemensamt regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska efterlevas i alla 

förvaltningar.  

 

 
 
För vidare läsning: ÖK Idé  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2878/1582718404526/%C3%96K%20id%C3%A9%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Uddevallas unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt friluftsliv för 

kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska banden till livet 

på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevallas tidigare roll som regementsstad har möjliggjort 

bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. Att som kommun kunna 

erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, näringsliv och besöksnäring 

liksom för kommunens hållbara tillväxt. 

 

I Uddevalla kommun ska...  

… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som 

är värdefulla för individen.   

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla Uddevallabor.   

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och 

tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden. 

… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer. 

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och 

naturvård.  

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter.    

… kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt 

bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet.   

 

 

För vidare läsning: kommande Friluftsplan 
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2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv 

och hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla ingår i en allt 

större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt 

snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett 

genom det livslånga lärandet 1–70 år som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och 

elevfokus. Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om 

Uddevalla kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i – liv, 

lust och läge. 

  

Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande 

samhälle för våra medborgare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett 

entreprenöriellt och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa 

en hållbar utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund 

och förutsättningar.  

 

I Uddevalla kommun ska... 

… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på 

individen.  

… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola 

och gymnasium till högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder.   

… minskad arbetslöshet, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön eftersträvas.  

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället. 

… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att 

hitta en väg till utbildning och arbete.  

… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.   

… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär 

unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre. 

… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven 

stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och 

kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd. 

 

 

För vidare läsning: Nationell strategi för hållbar tillväxt Regional utvecklingsstrategi      

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi  Plan Integration 2030  kommande Plan Välfärd 2030 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f422dd/1612455221673/Best%C3%A4mmelse%20om%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsstrategi.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.3.6 Näringsliv 

En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla 

ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg 

och sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen utvecklas 

och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång till lokal 

kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och 

arbetstagare. 

I Uddevalla kommun ska...  

… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  

… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och 

kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart 

samhälle.   

… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.  

… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom medborgare, näringsliv, 

utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.   

… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas. 

  

 

För vidare läsning:  

Nationell strategi för hållbar tillväxt  Regional utvecklingsstrategi  kommande Plan Välfärd 2030 

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

41 

 

2.1.3.7 Digitalisering 

De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering har 

en allt större påverkan på utformningen av samhällsbyggandet och kan bidra till att det blir mer 

innovativt och effektivt samt ger minskad klimat- och miljöpåverkan.  

 

I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. 

Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla 

människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna 

utvecklas. Digitalisering som möjliggör öppenhet, klarhet och delaktighet handlar snarare om modern 

demokrati än om teknik.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 

i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 

och livsstilsförändringar.  

… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 

företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 

Uddevallas funktioner och förvaltningar.  

…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, 

samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan 

hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas 

tillsammans med andra aktörer. 

… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga 

att delta och kunna använda sig av det digitala samhället. 

… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och 

medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att 

utveckla sin verksamhet. 

… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig 

till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 

 
 
För vidare läsning: Digital agenda 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2867/1582718401208/Digital%20agenda%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden 

De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt: 

1. Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag. Strategin 

är indelad i en infrastrukturdel och en del med planeringsprinciper för orter.  

2. Mark- och vattenanvändning 

Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i 

områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.  

2.2.1 Utvecklingsinriktning  

Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur och 

Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i breda penseldrag. 

Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och planeringsprinciper som både 

beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild. 

Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt 

genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas 

kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.  

Under framtagandet har även följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet, 
delaktighet och en hållbar livsstil. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.  

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och 

obebyggda miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla 

kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 

konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I 

enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 

den förbättrar samhället och för vem.  

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i 

ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.  

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen och att skapa en tydlighet mot medborgare och andra intressenter. Principerna är 

framtagna och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, 

polis och räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 
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Centralort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och 

jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla 

I centralorten ska kommunen…  

• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den 

historiska maritima identiteten användas och värnas vid utveckling av orten.   

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och 

arkitektur som sätter människan i fokus. 

• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9, 

gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss, 

socialtjänst, brandstation och stadshus. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa 

drivmedel ska också prioriteras. 

• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor 

och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser 

för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för Uddevalla som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker. 

• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den 

biologiska mångfalden. 
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Tätort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätorter ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller 

jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile 

I tätorten ska kommunen… 

• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.  

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 

• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på 

plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för 

räddningstjänst. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och 

alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar, 

platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.  

• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och 

den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 

jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 

natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-

Ryr Kyrkebyn. 
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Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse  

I orten av lokal betydelse ska kommunen… 

• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden. 

• i de orter där befintlig kommunal service finns verka för att denna fortsatt ska kunna bedrivas. 

• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, 

ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter. 

• verka för lokaler för samnyttjande. 

• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla 

eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på 

åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv. 

• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. 

• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat 

med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden 

samt för den biologiska mångfalden.  

2.2.1.2 Infrastruktur 

Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön 

infrastruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan. 

Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.   

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 

grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar och järnvägar, 

hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och 

avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service. 

I Uddevalla kommun ska… 

… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De 

viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt 

länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via 

Uddevalla.  

… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder 

värnas och utvecklas.  

… Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. 

… möjligheter för alternativa transportsystem utredas för att stärka och koppla kommunen till en 

större region och omvärld.  
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Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga 

ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till 

exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och 

spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  

 

I Uddevalla kommun ska…  

… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk naturmiljö.  

… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  

 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur 

för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv. 

Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter är viktiga för olika former av 

rörelse och rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna 

infrastrukturen. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk vattenmiljö.  

… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar. 

 

Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att 

skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt 

deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö 

där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl 

planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För 

att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och 

jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

… man värna, skapa och utveckla möjligheter för medborgare att leva ett gott vardagsliv.  

… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.  
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2.2.2 Mark- och vattenanvändning 

Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sju 

olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här 

med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP 

Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit. 

2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.  

3. Areella näringar: Tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk.  

4. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

5. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor. 

6. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

7. Vatten: Tar ställning till kommuners hav, sjöar och större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

indelad i områdestyper.  

Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns 

ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att 

utöka eller reducera ett område.  

2.2.2.1 Orter 

Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen 

har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevallas 

egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse av orts 

karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs av 

bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan verksamhet 

som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 

fritidsanläggningar kan ingå.  

Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade 

som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.  

Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.   
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Centralorten Uddevalla 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens 

översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark 

och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer 

utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den 

kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela 

kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP 

området.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP   

Tätorten Ljungskile 

Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom 

ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden 

gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även 

för beslut inom FÖP område.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP   

Hogstorp - ort av lokal betydelse 

Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum, 

vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp. Närheten till Munkedal innebär ett bra 

pendlingsläge dit många reser för att arbeta.  

E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an 

skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten 

och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt 

genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt 

för bad- och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där ett småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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I Hogstorp ska… 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och 

kollektivtrafik. 

… cykelbana mellan Uddevalla och Hogstorp värnas. 

 

Lane Fagerhult - ort av lokal betydelse 

Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla och är belägen längs med väg 172 vilket bidrar 

till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av friliggande 

enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan upplevas som 

fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i stora drag ett 

samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.  

Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Lane Fagerhult ska… 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas. 

… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling. 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 
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Lane-Ryr Kyrkebyn - ort av lokal betydelse 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom 

orten.   

I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i 

tvåvåningshus som följer landskapets terräng, som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis 

tät och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande 

jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med 

tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum. 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med 

vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig 

sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…  

… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell 

utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse. 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

 

2.2.2.2 Landsbygd 

Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet 

omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan 

viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och 

skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts 

fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.  

Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, Fräknestranden, 

Smedseröd och Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika 

ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  
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På landsbygden  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl 

som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad 

bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig 

infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- och 

verksamhetskaraktär som finns i området och i harmoni med den lokala historiska kultur- och 

naturmiljön. 

Bebyggelse  

Uddevalla kommun ska… 

… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 

fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand. 

… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya 

bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 

som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  

… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på 

landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller 

gemensamhetsanläggningar. 

… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 

förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder 

lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan 

ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 

 

Service och verksamheter 

Uddevalla kommun ska… 

… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk, 

knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar 

till att de hållbara resorna utvecklas. 

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur. 

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället. 

 

Landskap, natur och friluftslivsområden  

Uddevalla kommun ska… 

… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden. 

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.  
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Bokenäset 

Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets 

identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av 

permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.  

På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del 

ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar 

för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd 

vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att 

säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

På Bokenäset ska… 

… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora natur- 

och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som 

kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan 

på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand). 

… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

Havstensstrand 

Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand 

har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och 

Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till 

Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.  
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Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska 

placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand 

till ett attraktivt boende på landsbygden.  

I Havstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby. 

 

Fräknestranden 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund. 

Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder. 

Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp. 

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot 

närliggande områden i öst, men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an 

ökar tillgänglighet till kustområdet. 

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag 

för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile. 

Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

På Fräknestranden ska… 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna 

landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust. 
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Smedseröd 

Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal 

service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området. 

I Smedseröd ska… 

… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse 

förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i 

områden där kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Skaveröd 

Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden och 

gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, dialog om att försörja 

området med kommunalt vatten och avlopp pågår. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 

… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.  

2.2.2.3 Areella näringar 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och kulturvärden, 

ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla det jord- och 

skogsbruk som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och 

hålla landskapet öppet. 

I Uddevalla kommun ska… 

… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap. 

4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

... skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk. 

 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om 

det finns godtagbar annan lokalisering. Nedanstående tabell definierar kommunens definitioner av 

väsentliga samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning.  
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Anläggningar såsom 
VA, energiförsörjning, 
avfallshantering  

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
 

Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan 
service.  
(Har det betydelse hur många bostäder? Landsbygden? 
Tätortsnära?) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för energipolitik 

• 6. Rent vatten och sanitet 

• 7. Hållbar energi för alla 

• m. fl. 

Solcellsanläggning 
Vindkraftverk 
Hogstorp 

Transportinfrastruktur 
såsom vägar, 
cykelvägar, järnvägar, 
hamnar 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan 
service. (Hur många bostäder menar vi då?)  
Hur många kan använda vägen? 
 

Tillgänglighet, säkerhet/trygghet t. ex. barn 
 

Infartsvägar/förbindelsevägar för att kunna möjliggöra 
framkomlighet 
 

Avlastande åtgärder för att skapa en alternativ vägdragning 
 

Värdering av jordbruksmark kontra riksintressen (järnväg, 
hamn) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för transporter och infrastruktur 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Cykelväg på 
Fräknestranden 
 
Infartsvägen Holma 
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Fysiska anläggningar 
för kommunal service 
såsom skolor, 
förskolor, särskilda 
boenden 
(äldreboenden, LSS, 
HVB). Även andra 
anläggningar såsom 
hälso- och sjukvård. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till befintliga bostäder och 
annan service. (Hur många bostäder menar vi då alternativt 
befintliga serviceinrättningar?) 
 

Tillgänglighet/säkerhet 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• 4. God utbildning för alla 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• m. fl. 

Ammenäs 
Bokenäs förskola (ej 
detaljplan) 

Verksamhetsmark, 
industri, handel, 
turistanläggningar, 
växthus 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet, ekosystemtjänster och andra värden. Värdering 
av negativ påverkan av jordbruksmark 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av avstånd/närhet till bostäder och 
annan service.  
Hälsoaspekt, hållbara resor 
 

Närhet till infrastruktur. Grad av utnyttjande av befintlig 
infrastruktur, tillgång till transportmöjligheter 
 

Lättare att beräkna samhällsnyttan och se kumulativa 
effekter om vissa typer av verksamheter klustras. 
Klustringseffekt. 
 

Storlek på område, Vad är nytta av verksamhet kontra 
jordbruksmark?  
Kan vara bra med färre och större områden än många små? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö  

• Nationella mål för regional utveckling 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• m. fl. 

Frölandsgärdet 
Utpekade 
utredningsområden 
för 
verksamheter/industri  
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Bostadsproduktion Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder 
(förtätning/komplettering) och annan service 
 

Antal bostäder (täthet, densitet) som skapas kontra hur 
mycket mark som tas i anspråk.  
Motverkande av bostadsbrist. 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Bostadsförsörjningsmål 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Norra Kurveröd 
Äsperöd 
Herrestad 5:15 

Rekreation, ridning 
och klubbstugor m. fl. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? Går det att 
använda jordbruksmarken aktivt kopplat till rekreation? 
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder 
(förtätning/komplettering) och annan service 
 

Skapa kulturvärden 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• Rörligt friluftsliv 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• God bebyggd miljö 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

EuroPan området 
 
Ridanläggning. (Kulf 
utreder i södra 
kommundelarna) 
 
Emaus 

Åtgärd som gynnar 
biologisk mångfald 
såsom våtmark, 
dagvattenanläggning, 
klimatåtgärder m.m. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ/positiv påverkan av jordbruksmarken. 
 

Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till 
rekreation?  
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• 13. Bekämpa klimatförändringar 

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

• m. fl. 

 

För vidare läsning: Jordbruksmarksinventering  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286c/1582718402205/Jordbruksmarksinventering%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.2.2.4 Natur och friluftsliv 

Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på 

större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå.  

I Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre natur- 

och parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens 

biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden för alla målgrupper.  

 

Tysta ostörda områden blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för 

kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med 

kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla finns två områden som uppfyller 

kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället. 

I Uddevalla kommun ska… 

… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens 

och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och 

friluftsområden i anspråk för andra ändamål.   

… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 

stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 

grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 

… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 

ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster. 

... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och 

sambanden mellan dem analyseras.  

… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.  

… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den 

biologiska mångfalden.   

... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen 

mark.  

... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och 

utveckling av befintlig bebyggelse. 

… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 

för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.  

... kommunen verka för att de delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar. 
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2.2.2.5 Transportinfrastruktur 

Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som 

lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande 

transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara 

val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och 

näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv 

kommun.  

Uddevalla kommun ska… 

…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval 

genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar. Kommunen har därför 

pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort.  

 

Farligt gods 

Det transporteras farligt gods i och genom kommunen på järnväg och på vägar. Med farligt gods 

menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan orsaka 

skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. Det finns rekommenderade vägar 

för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra farligt gods på andra vägar. Det är 

därför av vikt att vid planering av bebyggelse vara medveten om att det kan förekomma sådana 

transporter även på övriga vägar, och beakta dessa risker. Uddevalla Hamn har transporter av farligt 

gods och dessa ska beaktas i all planering av bebyggelse. 

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 

Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• Område 0–30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte 

exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

• Område 30–70 meter Vid planering bör markanvändningen utformas så att få personer 

uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd. 

• Område 70–150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan 

förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som 

innefattar många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 

... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som 

sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods. 

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 

För vidare läsning: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2890/1582723394508/Farligt%20Gods%20handlingsprogram%202020-2023%20Uddevalla%20kommun.pdf
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Hamnen och farleden 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik. 

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Uddevalla kommun ska… 

... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

2.2.2.6 Verksamhet och industri 

Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde verksamhet och industri syftar därför på verksamheter som ej 

bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara störande, 

miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna 

områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl 

som stormarknads- eller mässområden.  

De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla 

centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga 

verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.  

En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna 

plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur. 

Uddevalla kommun ska... 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 

industri- och verksamhetsområden. 

... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 

såsom vägar, vatten och avlopp. 

… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter 

med goda infrastrukturförbindelser. 

… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet för att växa och 

utvecklas. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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2.2.2.7 Vatten 

Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre 

vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som 

exempelvis Natur och friluftsliv. 

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både 

för medborgare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som 

genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter 

och förmildring av klimatförändringar. 

Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av 

användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och 

naturvärden.  

Havs- och kustanvändning  

I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 

… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet 

möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

… prioritera det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

… prioritera utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

Havstensstrand. 

… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen 

längs kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 
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Sjöar och vattendrag 

Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några exempel.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små- och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är 

de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta, 

men flera av dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns 

och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  

Uddevalla kommun ska… 

...öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden samt skapa 

förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och 

informationsinsatser.  

... genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 8 

fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

 

Strandskydd 

Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. 

Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har 

också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika 

slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området 

ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   

 

För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 

strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska... 

… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 

friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön. 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 

lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses. 

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid 

prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 
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3. Värden och hänsyn  
I detta kapitel redovisar kommunen för värden och hänsyn som i högre grad berör en större omvärld. 

Kapitalet är indelat i fyra avsnitt: 

1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt 

och nationellt perspektiv.  

3. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

4. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och 

skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och 

potentiellt förorenade områden.  

3.1 Mellankommunala frågor 

Uddevallas läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största stad till ett 

regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. Samverkan med 

närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan mellan exempelvis 

företag.  

Strukturbild Fyrbodal  

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att 

tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla är en del i de regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i 

Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi. 

För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund 

Ett enat Bohuslän 

Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska 

kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark 

samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan 

kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. 

Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till 

Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och 

utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av 

besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i 

kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner, 

tillgänglighet, upphandlingar mm. 

För vidare läsning: Avsiktsförklaring  Ett enat Bohuslän  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285e/1582718398844/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20ett%20enat%20Bohusl%C3%A4n-%20V%C3%A4st%20Sverige.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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Biosfärområde Bohuskust (BOB) 

Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns 

11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och 

tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan 

människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet 

och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar 

utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska 

bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.  

Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030, 

samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Västra Götalandsregionen  

Uddevalla utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av regionens 

utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och stråk 

mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med 

närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.  

För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi  

Vatten och avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan, som tas fram av Länsstyrelsen, väntas bli en grund för samarbete om 

dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 

Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 

vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 

avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 

vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 

saknas vatten och avlopp. 

 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. 

Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust.  

 

Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring 

sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning 

över Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 
 

Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett 

samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från 

Vänern. 

Torpområdet  

Torp Köpcentrum är Uddevallas största handelsområde och en del av besöksnäringen i kommunen. 

Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot Lysekil, 

Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom Uddevalla. Här 

stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin 

omgivning.  

Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten 

till regionförstoring. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik 

på banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt 

krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.   

Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den 

är också viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. 

Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de 

regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.  

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och 

regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i 

ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling. 

Transportkorridor Skagerrak 

Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och 

förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till 

regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, 

förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, 

väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 

linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter. 

Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad 

arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 

slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.   

Uddevalla hamn 

Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och 

mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i 

ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet. 

Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton 

gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt 

centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla hamnterminal har också gjort ett 

ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen. 

Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har 

sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en 

nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet. 

En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar 

transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull 

komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge. 
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Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan. 

Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad 

stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan 

Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa 

med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige. 

För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i 

nationell transportplan idag. 

Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering 

skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns 

positionering. 

Kustzonsplanering 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen 

(GR) Orust kommun och Uddevalla kommun. 

Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den 8 januari 2020 som ett vägledande dokument 

och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och 1 strukturbild för framtida planering. Syftet är 

att samla hela kuststräckan och de mellankommunala planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som 

attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en gemensam angelägenhet.  

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året. 

3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och 

sysselsättning i kustzonen. 

4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för närrekreation, 

friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer 

konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering GR 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
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3.2 Riksintressen 

I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen. 

3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000: 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget  

• Tjöstelsrödsbäcken  

• Bratteforsån  

I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av 

kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för 

sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla 

kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.  

 

3.2.2 Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas 

bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66. 

• Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 
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3.2.3 Energiproduktion – vindbruk 

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för 

en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn 

till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Hogstorp-Herrestadsfjället  

• Bratteröd-Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

3.2.4 Naturvård 

Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller 

arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Gullmarsfjorden (NRO-14-065) 

• Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093) 

• Havstensfjorden (NRO-14-080) 

• Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066) 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046) 

• Kuröd-Bräcke (NRO-14-082) 

• Store mosse (NRO-14-094) 

• Blåduven (NRO-14-083) 

• Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095) 

• Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096) 

• Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104) 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.2.5 Friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att 

de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

Miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09) 

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16) 

• Södra Bohusläns kust (FO 39) 

• Havsstensfjorden (FO 15) 

• Bredfjället (FO 03) 

 
Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller 

vattenanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.6 Högexploaterad kust  

Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och 

friluftsliv. 
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3.2.7 Kulturmiljövård 

Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 

som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66) 

• Centrala Bokenäset (KO 64) 

• Dragsmark (KO 65) 

• Gustavsberg (KO 67)  

• Bredfjället (KO 63) 

• Bredfjället (KP 76) 

Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, inom områdestyper med fokus på 

bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen 

ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till 

kultur- och naturmiljö.  

3.2.8 Transport och kommunikationer 

Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av 

ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.  

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678  

• Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och 

kommunikationer negativt. 

Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet, 

kommer ändrad markanvändning inte att skada riksintressets värden eller begränsa 

hamnverksamheten. 

Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större 

projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande. 

Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar 

identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot 

Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser 

kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års 

sikt. Det finns anledning redan nu att nämna detta därför att på 10–15 års sikt kommer det inte att 
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finnas någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan 

flyttats därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter 

har Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.  

Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området. 

Hamnen flyttar västerut  

Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på 

andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas. 

Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik 

och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve 

om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på 

grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år 

2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer 

ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile 

kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt 

västerut, vilken även illustreras i en karta. 

Tidsplan 

1. 2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)  

2. 2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart 

3. 2022 Detaljplan Fröland klart 

4. 2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling 

5. 2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark 

6. 2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart  

7. 2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart 

8. 2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart 

9. 2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland  

10. 2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar) 

11. 2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar 

12. 2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna 

13. 2028 Harpans flytt startar  

14. 2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve 

15. 2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021 

16. 2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren 

 
Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 
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Staden växer västerut 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva 

förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av 

kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”. 

Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och 

omdana en stor yta i nuvarande centrum.  

Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har 

tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016. 

Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och 

övergripande kriterier för arkitektoniska värden. 

I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras 

på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk 

hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor. 

Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering 

av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en 

trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”. 

Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts 

avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en 

grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa 

ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör 

utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober 

2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt översvämningsskydd 

med kajpromenad. 

Västvatten 

Länsstyrelsen har gett ett föreläggande till Västvatten, att leda dagvattnet längre ut i Byfjorden än det 

idag liggande utloppet i Bäveåns yttre del. Då staden växer västerut, vill kommunen skapa synergi 

mellan föreläggandet och att skapa förutsättningar för klimatanpassningar, skydd och syresättning av 

Byfjorden. Kravet från Länsstyrelsen är att föra ut dagvattenledningen till ett större djup, cirka 40 

meter ner. 

Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och 

dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver 

också en djupgående utloppslösning. 

Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder 

till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år 

och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i ytan fjordens lager. Det 

kommer inte längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt 

djupvatten, där cirka 3 kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en 

lokal fiskproduktion. 

En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla genom möjligheter till 

fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum. 

Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och 

kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut. 
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3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av stoppområdet för riksintresse för Totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken 

kapitel 3. 

3.2.10 MSA - Flyghinder  

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert 

kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast 

eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder. 

Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 

medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom 

kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan, 

Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44. 

Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är: 

kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.  

Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska 

sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än 

100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av 

detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram 

(2011).  

Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.  

Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. Att 

statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är att 

samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. 

Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk 

planering och vid prövning. Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska 

hanteras i dessa frågor och hur kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt.  

I dagsläget har kommunen flera vattenförekomster som inte uppnår god status. 

I Uddevalla kommun ska… 

...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster. 

… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med 

förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 
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3.4 Hälsa, säkerhet och risk  

Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är 

redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

3.4.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 

kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att 

undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från 

större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 

kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta 

skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag. 

Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska 

processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat 

relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens 

utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.  

Förorenade områden i Uddevalla 

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade 

områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett 

40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid 

behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 

planeringsförutsättning i fysisk planering. 

…arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljö. 

… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 

för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 
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Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all 

industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla för 

närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så kallade U-

verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga 

verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Inom kommunen finns ett drygt 20-tal verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är kommunens avloppsreningsverk, 

Havskurens avfallsanläggning, Försvarets skjutfält, vindkraftverk och bergtäkt. 

Uddevalla kommun ska…  

... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig verksamhet. 

3.4.2 Ras, skred och erosion  

Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer 

mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i 

israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra 

delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har 

svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen 

har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna 

platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på 

flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs 

dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 

Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns.  

Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med 

tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. 

Uddevalla kommun ska… 

... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 

stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 

bygganmälan. 

... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 
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3.4.3 Radon och geostrålning 

Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

Uddevalla kommun ska… 

… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

3.4.4 Översvämning och skyfall 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i 

Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med 

översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i 

kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.  

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 

När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har dimensionerats för kommer vatten att börja 

rinna ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär konsekvenser 

för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, 

begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. 

 

Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive 

centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse 

samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd. Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i 

befintlig byggnadsstruktur och var ny bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med 

dagvattenutredningar för att till exempel bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning 

och vilka platser som är lämpliga för ytlig fördröjning av skyfall.  

 

Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya 

områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till 

följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 

minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna 

kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för 

respektive tätort. 

 

Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering: 

1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas 

uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i 

respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid 

olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en 

ögonblicksbild. 

2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten 

genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en 

flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och 

multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter. 
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Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande: 

• Framkomlighet på vägar och järnvägar 

• Skador på byggnader 

 

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive 

avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas 

och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk 

föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller 

intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts. 

 

Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för 

översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar 

är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen. 
 

I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar 

och ökat skyfall.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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Remissredogörelse – Internremiss, Översiktsplan 2022 
 

Förslaget till ny översiktsplan skickades ut på internremiss 1 mars─30 april 2020 till kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier. Remisstiden 

förlängdes två gånger och sista inlämningsdag för de politiska partierna var 30 november. En synpunkt i remissvaren var att förslaget var för begränsande 

avseende utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse på Fräknestranden. En annan var att planförslaget omfattar för lite verksamhetsmark. 

Synpunkter återkom vid en del remissvar om att planförslaget är för restriktiv avseende att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. 

Allmänt om planförslaget 

En översiktsplan (ÖP) innebär en avvägning av olika intressen. En ÖP ska redovisa hur kommunen har tänkt att marken och vattnet ska användas i framtiden 

på ett hållbart sätt. Kommunen har begränsade resurser och måste göra prioriteringar för att kunna använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt. 

Mark- och vattenanvändningen i planförslaget som behandlades i internremissen avser främst landsbygden eftersom kommunen har fördjupade 

översiktsplaner (FÖP) för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där utveckling för dessa konkretiseras. Dessa FÖP är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i planförslaget. De ska istället arbetas in i planförslaget i ett senare skede. De prioriteringar som görs i FÖP hänger 

ihop med kommunens antagna samhällsbyggnadsstrategi som beskriver planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger vägledning för utvecklingen 

även på landsbygden. 

Samhällsbyggnadsstrategin syftar till: 

1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller är enkelt att 

    komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme, kollektivtrafik  

2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda kvarteren, låt staden växa inifrån och ut 

3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på färre saker för att göra skillnad 

En struktur bestående av vägar, vatten och avlopp, el- och värmesystem och så vidare blir utgångspunkten för en fortsatt utveckling av samhälle och boende. 

Kommunen har tagit beslut om att prioritera stadsutveckling i stadens centrala delar och västerut i centralorten Uddevalla. Byggandet av översvämningsskydd 

är mycket kostsamt och förbereder områdena runt Bäveån väster om centrum för flera tusen bostäder och annan service. Från 1980-talet ökade fokus på 

boende i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och gles samhällsstruktur. Ett ökat bostadsbyggande i centralortens centrum bidrar till 

omflyttningar vilket bidrar till en effektivare användning av det befintliga bostadsbeståndet. Samhället kan på detta sätt utvecklas på ett mer hållbart vis.  

Fräknestranden 

Fräknestranden pekas ut i planförslaget som ett kustnära område som kan utvecklas. Kommunen har byggt en överföringsledning längs området som har 

föranlett en efterfrågan på att höja byggrätter för befintlig bebyggelse och på nya planområden. Det finns en del brister i infrastrukturen såsom vägförhållande 

och avsaknad av gång- och cykelväg som blir begränsande i utvecklingsmöjligheten.  
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Planförslaget visar på en möjlighet till försiktig komplettering av bebyggelse dels på grund av infrastruktursituationen, dels för att bibehålla områdets karaktär. 

Syftet i planen är inte att skapa ett nytt samhälle utan att komplettera och utveckla befintlig bebyggelse. Planförslaget pekar även ut tre större 

utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse. Bedömningen är att de utpekade områdena för komplettering av befintlig bebyggelse samt de tre 

utpekade utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse är tillräckliga utifrån målet att bibehålla områdets karaktär och de brister i infrastrukturen 

som finns. 

Verksamhetsmark 

En ny översyn av behov av verksamhetsområden har genomförts och har arbetas in i planförslaget. 

Jordbruksmark 

Uddevalla kommun har låtit göra en inventering och värdering av jordbruksmarken i kommunen, som ett underlag till översiktsplanen. Uppdraget omfattade 

också framtagande av kartmaterial som har lyfts in i det digitala planförslaget. Rapporten har klassat åkermarken i tre klasser: normalt, högt och mycket högt 

brukningsvärde. Utgångspunkten i rapporten är att all jordbruksmark är brukningsvärd. 

I Miljöbalken kan man läsa följande: 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

På Boverket.se kan man läsa följande: 

Vissa typer av mark- och vattenområden har ett generellt skydd. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påverka dem negativt. 

När det gäller brukningsvärd jordbruksmark är skyddet starkare. Jordbruksmark får bara tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt. 

Länsstyrelsen bjöds in till kommunen 28 november 2020 för dialog om jordbruksmark i översiktsplanen tillsammans med tjänstemän och kommunstyrelse. 

Länsstyrelsen redovisade sin syn i ämnet samt några prejudicerande domstolsbeslut. För att kunna ta jordbruksmark i anspråk för ett väsentligt 

samhällsintresse, måste kommunen göra en lokaliseringsprövning för att visa på att det inte finns alternativa platser som tillgodoser behovet. Länsstyrelsens 

representant föreslog att kommunen skulle definiera väsentliga samhällsintressen och ta fram kriterier för lokaliseringsprövning för varje. Detta skulle 

underlätta för framtida lokaliseringsprövningar. Nedan följer en redogörelse för väsentliga samhällsintressen, kriterier för lokaliseringsprövning och eventuella 

föremål för lokaliseringsprövning i ÖP 2022. Tabellen har i sin helhet lagts in i översiktsplanen.  
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Anläggningar såsom VA, 
energiförsörjning, avfallshantering  

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
 

Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan service.  
(Har det betydelse hur många bostäder? Landsbygden? Tätortsnära?) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för energipolitik 

• 6. Rent vatten och sanitet 

• 7. Hållbar energi för alla 

• m. fl. 

Solcellsanläggning 
Vindkraftverk 
Hogstorp 

Transportinfrastruktur såsom 
vägar, cykelvägar, järnvägar, 
hamnar 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan service. (Hur många bostäder menar vi då?)  
Hur många kan använda vägen? 
 

Tillgänglighet, säkerhet/trygghet t. ex. barn 
 

Infartsvägar/förbindelsevägar för att kunna möjliggöra framkomlighet 
 

Avlastande åtgärder för att skapa en alternativ vägdragning 
 

Värdering av jordbruksmark kontra riksintressen (järnväg, hamn) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för transporter och infrastruktur 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Cykelväg på Fräknestranden 
 
Infartsvägen Holma 
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Fysiska anläggningar för kommunal 
service såsom skolor, förskolor, 
särskilda boenden (äldreboenden, 
LSS, HVB). Även andra anläggningar 
såsom hälso- och sjukvård. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till befintliga bostäder och annan service. (Hur många bostäder menar 
vi då alternativt befintliga serviceinrättningar?) 
 

Tillgänglighet/säkerhet 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• 4. God utbildning för alla 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• m. fl. 

Ammenäs 
Bokenäs förskola (ej detaljplan) 

Verksamhetsmark, industri, handel, 
turistanläggningar, växthus 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet, ekosystemtjänster och andra 
värden. Värdering av negativ påverkan av jordbruksmark 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av avstånd/närhet till bostäder och annan service.  
Hälsoaspekt, hållbara resor 
 

Närhet till infrastruktur. Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur, tillgång till transportmöjligheter 
 

Lättare att beräkna samhällsnyttan och se kumulativa effekter om vissa typer av verksamheter klustras. 
Klustringseffekt. 
 

Storlek på område, Vad är nytta av verksamhet kontra jordbruksmark?  
Kan vara bra med färre och större områden än många små? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö  

• Nationella mål för regional utveckling 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• m. fl. 

Frölandsgärdet 
Utpekade utredningsområden för 
verksamheter/industri  

 



Remissredogörelse Internremiss - ÖP 2022 - Uddevalla kommun 

sida 5 av 41 
 

Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Bostadsproduktion Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder (förtätning/komplettering) och annan service 
 

Antal bostäder (täthet, densitet) som skapas kontra hur mycket mark som tas i anspråk.  
Motverkande av bostadsbrist. 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Bostadsförsörjningsmål 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Norra Kurveröd 
Äsperöd 
Herrestad 5:15 

Rekreation, ridning och 
klubbstugor m. fl. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till 
rekreation? Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder (förtätning/komplettering) och annan service 
 

Skapa kulturvärden 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• Rörligt friluftsliv 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• God bebyggd miljö 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

EuroPan området 
 
Ridanläggning. (Kulf utreder i 
södra kommundelarna) 
 
Emaus 
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Åtgärd som gynnar biologisk 
mångfald såsom våtmark, 
dagvattenanläggning, 
klimatåtgärder m.m. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ/positiv påverkan av jordbruksmarken. 
 

Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till rekreation?  
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• 13. Bekämpa klimatförändringar 

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

• m. fl. 

 

 

Remissredogörelse 

Nedan följer en redogörelse av remissvaren sammanställda i en tabell som visar inkomna synpunkter tillsammans med eventuella kommentarer/åtgärder från 

ÖP-projektet. Några synpunkter återkom i flera remissvar och behandlas därför grupperat i inledningen av sammanställningen och inte specifikt för varje 

synpunktslämnare. Svaren är indelade i de tre huvudgrupper remissen skickades ut till; kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier.  
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Avsändare  ÖP-projektets svar 

Kommunala bolag  

Uddevalla Energi  

Del av planen Synpunkt Kommentar/eventuell åtgärd 

Kommunala miljömål (s. 9) Här kan UEAB troligen spela en stor roll med hela sin produktion av el, fiber, fjärrvärme, sol, 

renhållning 

Noterat 

Ställningstagande om ”ny 

samlad bebyggelse” (s. 14) 

Viktigt att nyttja befintlig infrastruktur i längsta möjliga mån. Det innebär i fjärrvärme 

sammanhang att UEAB ser positivt på förtätning av bebyggelse i närheten av fjärrvärme nätet. 

Elnätet har anslutningsskyldighet och måste således anpassa sig 

Noterat 

1:a och 3:e ställningstagande 

under Energi och 

klimatpåverkan (s. 22) 

1:a – fossilfritt 2030. Ska man som kommun bli helt fossilfritt krävs hela det europeiska elnätet är 

fossilfri? Detta eftersom elnätet är sammankopplat med Europé. En stor del av elen i Europa 

produceras fortf med fossila bränslen. Här kan fjärrvärme bidra lokalt genom att minska el 

behovet för uppvärmning och varmvatten. 

 

3:e fler områden försörjs med fjärrvärme. Vad menar man här? Idag när det byggs nya 

villor/villaområden är vi inte ens tillfrågade. Villor idag byggs nästan uteslutande med någon 

form av värmepump som levereras av hustillverkaren. 

Fossilfritt Sverige (initiativ från regeringen utifrån 

Parisavtalet) har tillsammans med elbranschen tagit 

fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.  

Texten kompletteras 

 

Detta är en inriktning/önskemål. Bör kanske utvecklas i 

processen med förprövning. 

Riksintressen energi-

produktion/vindbruk (s. 50) 

Saknar energiproduktion avfallsbränning, vattenkraft, solkraft. Riksintressen bestäms av staten. 

Ingen åtgärd 

Västvatten  

Del av planen Synpunkt Kommentar/eventuell åtgärd 

Generellt Kapitelnummer eller numrerade rubriker hade varit att föredra i ett så pass stort dokument. Det är 

svårt att veta vilken nivå rubriken har och det är svårt att hänvisa till olika textavsnitt. 

Åtgärdas  

Vatten och Avlopp (s. 15-16) 

 

Kommentar: Västvatten saknar en egen underrubrik för dagvatten som övergripande beskriver 

kommunens strategi och riktlinjer då frågan om dagvattenhantering är en viktig del i 

samhällsplaneringen. Se även mer text. 

Vi dyker inte så djupt när det gäller VA-planens andra 

dokument. Vi håller dagvatten på samma nivå som de 

andra delar av VA planen. Ingen åtgärd. 

Vatten och avlopp (s. 16)   Det står att alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska ha 

tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller gällande 

krav. Detta krav är inte genomförbart. Förtydliga vad som menas. 

Det måste vara ambitionen och observera att det inte 

står att det ska ske med kommunal VA-försörjning. 

Ingen åtgärd. 

Vatten och avlopp (s. 16) I Uddevalla kommun ska…  

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering.”  

Kommentar: All ny- och ombyggnation kräver inte detta. 

Återigen måste det vara den ambitionen och som säkert 

kommer tydliggöras när dagvatten- och skyfallsfrågan 

kommer lyftas i arbetet med klimatanpassningsplanen. 

Ingen åtgärd 

Klimatanpassning (s. 16) ”Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. 

Exempelvis är delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat ens för dagens regnmängder och en 

ökad mängd skyfall medför större problem om inte anpassningsåtgärder genomförs.”  

Kommentar: Vad menas med dagens regnmängder? Dagvattenledningsnätet är inte dimensionerat 

och kan inte dimensioneras för alla regnmängder, det skulle ge orimligt stora dimensioner. Det 

Texten revideras 
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stämmer att dagvattensystemet på sina ställen är gammalt och underdimensionerat. Västvatten 

arbetar kontinuerligt med förnyelseplanering för att så kostnadseffektivt som möjligt förnya 

ledningssystemet. Utöver ledningsförnyelser och separeringar är det även av stor vikt att en sån 

god dagvattenhantering som möjligt eftersträvas för att minska belastningen på befintliga men 

även nya dagvattensystem och recipienter. 

Mellankommunala frågor, 

vatten och avlopp (s. 47) 

 

 

 

Bör samarbetet med Trollhättans Energi och råvatten från Vänern nämnas? Texten kompletteras 

Förvaltningar  

Barn och utbildning  

Del av planen Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 

Generellt Se över befintliga samt ej projekterade cykelvägar och övrig infrastruktur till och från 

skolor/förskolor/idrottsplatser, för ökad trygghet och tillgänglighet. Att i tidigt skede för 

projektering av nya områden alltid väga in förskola och skola i planeringen så att det finns på 

plats redan vid inflyttning i området. 

I samband med plantillstånd/planuppdrag prövas 

lämpligheten med hänsyn till bl.a. infrastruktur och 

behov av GC. I den redan bebyggda strukturen 

utvecklas t.ex. nya GC-vägar i samverkan med stat och 

region.  

Se även kommunkarta, i övrigt förprövningsprocessen, 

lokalförsörjning- och genomförandeplan 

 

Socialtjänsten  

Del av planen Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 

Geografiska 

ställningstaganden 

Viktigt att placeringsprincipernas betydelse av centralort, tätort, orter av lokal betydelse tar 

hänsyn till det behov av verksamhetslokaler som socialtjänsten identifierar. Positivt att en 

tydlighet skapas kring vilka orter/platser som kommuner kommer att utveckla. Socialtjänstens 

behov måste synas i den utvecklingen. 

Begreppet ”tillhandahålla service” omfattar även 

lokaler för all typ av kommunal service och planeras 

för i lokalförsörjningsprogrammet och strategisk 

markförsörjning. 

Sammanfattning av 

socialtjänstens synpunkter 

- Ett modernt och förslag med nytänkande. 

- Ett omfattande och ambitiöst förslag vilket kan göra den svår att överblicka. 

- Positivt med det nya greppet i frågorna med tvärsektoriella beskrivningar och inte bunden till 

den organisatoriska indelningen. 

- Tydligt i förslaget att det är framarbetat med förankring och kompetens inom frågorna. 

- De ur socialtjänstens perspektiv viktiga aspekterna finns med i de tematiska 

ställningstagandena. 

- Bra att översiktsplanens riktningar lyfts in i kommunens styr- och ledningsmodell men måste 

också tas omhand om i det vidare arbetet med styrning och ledning i kommunen. 

 

Noteras 
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Kultur och fritid  

Del av planen Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 

Synpunkter på disposition och 

textbearbetning 

I översiktsplanens inledande textdel anges att Uddevalla kommun utgått från Boverkets ÖP-

modell 1.0. Vidare anges att modellen bygger på tre aspekter; utvecklingsstrategi, mark- och 

vattenanvändning samt värden och hänsyn. Översiktsplanen innehåller även tematiska 

ställningstaganden.  

Kultur och fritid har inget emot att kommunen följer Boverkets ÖP-modell, men vill peka på en 

rad konsekvenser som detta för med sig.  

Kultur och fritid anser det även vara svårt och tidskrävande att förstå hur de olika begreppen 

(utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning, värden och hänsyn, tematiska 

ställningstaganden) förhåller sig till varandra. En effekt av detta är att det även blir svårt att skaffa 

sig en helhetsbild av vad kommunens översiktsplan anger och hur samhällsplaneringen ska se ut.  

 

Kultur och fritid anser att detta är viktigt att översiktsplanen är relativt enkel att förstå och ta till 

sig, utifrån ett medborgarperspektiv Som ett exempel kan en medborgare vara intresserad av att 

läsa om grönområden i Uddevalla kommun Medborgaren behöver då orientera sig i de fem olika 

begreppen, samt förstå hur dessa förhåller sig till varandra. För att förstå vad som gäller för 

grönområden behöver användaren även läsa på följande ställen: 

Kapitlet utvecklingsstrategi: grön infrastruktur beskrivs 

Kapitlet om mark- och vattenanvändning: ”grönstruktur” beskrivs. 

Kapitlet tematiska ställningstaganden: ställningstaganden ekosystemtjänster samt naturvård och 

friluftsliv beskrivs 

Kapitlet värden och hänsyn: Riksintressen beskrivs 

Ett annat exempel är begreppen centralort och tätort, som behandlas i utvecklingsstrategi, där det 

finns planeringsprinciper. Att centralorten Uddevalla (och tätorten Ljungskile) även behandlas i 

kapitlet om mark- och vattenanvändning tillför egentligen inte så mycket till översiktsplanen, 

enligt kultur och fritid. Detta eftersom det enda som anges för centralort och tätort i avsnittet 

mark- och vattenanvändningsdelen är att både Fördjupad översiktsplan gäller samt att tematiska 

ställningstaganden är vägledande för beslut inom de områden som finns inom fördjupad 

översiktsplan. Det är dock oklart vad som väger tyngst av FÖP och ställningstaganden. Utifrån ett 

läs- och användarperspektiv är det således mest förvirrande att samma platser och begrepp 

behandlas på flera olika ställen.  

 

 

 

 

 

 

 

Boverkets modell kommer att användas. Texten 

kompletteras med en beskrivning av de olika begrepp. 

Formen behålls under samråd. Revidering kan komma 

att göras efter samråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sökfunktion för texten kommer att underlätta för att 

orientera sig. 

 

 

 

 

 

 

 

Boverkets modell används för utvecklingsstrategi 

(numera omdöpt till utvecklingsinriktning) 

ÖP 

 

 

 

FÖP kommer senare att integreras i kartverktyget. 

Arbetet pågår 
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1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/ I ÖP ska kommunen visa sina ställningstaganden för hur den byggda miljön, som bland annat omfattar bebyggelse, 

anläggningar, vegetation och parker, ska utvecklas, bevaras och användas i framtiden. Översiktsplanen ska ange utgångspunkter och riktlinjer för lokalisering och utformning av den byggda miljön till stöd för 

efterkommande planläggning och lovgivning.” 
2 Exempelvis ”I Uddevalla kommun ska … cykelbana mellan Uddevalla och Hogstorp värnas.” (s. 36) 
3 Exempelvis ”I Uddevalla kommun ska … åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön.” (s. 46)  

 

I översiktsplanen anges att ”i utvecklingsstrategin illustreras en strukturbild av kommunens 

utveckling i grova drag”. Kultur och fritid anser att om syftet med att ha utvecklingsstrategi är att 

visa i vilken riktning kommunen ska utvecklas med avseende på framtida bostadsbebyggelse, 

planerade gång- och cykelvägar, tätortsnära friluftsliv och andra mjukare värden1. 

Begreppen utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning, värden och hänsyn samt tematiska 

ställningstaganden skulle behöva definieras tydligare så att syftet med vardera begrepp blir 

tydligare. Exempelvis definieras begreppet utvecklingsstrategi på olika sätt på olika ställen i 

översiktsplanen. 

 

Hela textdelen behöver korrekturläsas för att översiktsplanen ska bli mer lättförståelig. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Utvecklingsstrategi döps om till Utvecklingsinriktning.  

Den kommer inte att ha den detaljeringsgraden som 

efterfrågas här utan blir ”breda penseldrag”  

En definition införs i texten. 

 

Korrekturläsning och ytterligare textbearbetning 

genomförs före samråd.  

Övergripande synpunkter på 

begrepp och ordval 

Med utgångspunkt i kartverktyget är det oklart om gemene invånare förstår vad som menas med 

utvecklingsstrategi och kommunala planeringsunderlag. Det vore en fördel om dessa begrepp 

reviderades eller definierades så att de är förståeliga utan att man ska behöva klicka sig in i 

textdelen på höger sida.  

 

Begreppen ”värna” och ”med hänsyn till” förekommer ett antal gånger i ställningstagandena23.   

Det är oklart vad dessa ord betyder för samhällsplaneringen i praktiken. Vaga formuleringar som 

dessa gör att det är svårt att veta vad som kommer att räknas som ett avsteg från översiktsplanen 

och inte.  

 

Vad gäller naturmiljöer förekommer begreppet ”tystare områden” kopplat till frilufts- och 

rekreationsområden. Kultur och fritid önskar att det byts ut till ”bullerfria områden”.  

 

 

 

 

 

 

 

Texten förtydligas 

 

 

 

 

Värna – skydda 

Ta hänsyn till – beakta, respektera 

Definitioner skrivs in i texten 

 

 

Tysta områden är ett vedertaget begrepp och ändras 

inte i planen till bullerfria områden 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/
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Synpunkter på tematiska 

ställningstaganden 
Bostäder 

Ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska: … bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas 

tillsammans med platsens identitet samt värna om befintliga kultur- och naturvärden. ” 

Synpunkt: Ställningstagandet är i grunden positivt utifrån ett kultur- och fritidsperspektiv, det 

behöver emellertid kompletteras med att kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och 

användas.   

Ställningstagande:” I Uddevalla kommun ska … kommunen verka för att tillgodose en variation 

av trygga bostadsformer för att möta behoven hos en åldrande befolkning. ” 

Synpunkt: Översiktsplanen ska genomsyras av ett 8-80 perspektiv. I detta ställningstagande finns 

”80”-perspekivet med, men ”8”-perspektivet saknas i detta och övriga ställningstaganden i 

avsnittet.  

 

Lokalförsörjning  

I ställningstagandets inledande text finns en mening om hållbart samhällsbyggande. Det saknas 

dock ett konkret ställningstagande som beskriver hur detta ska uppnås. Det saknas även ett 

ställningstagande om målsättning för hållbarhets- och teknikkrav på lokalerna.  

Kultur och fritid tillstyrker följande ställningstaganden:  

… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag, med fokus på, särskilt för kollektivtrafik, gång och cykel.  

… det planeras för en flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra för 

föreningslivet och civilsamhället att kunna nyttja dessa.  

 

 

 

 

Texten kompletteras 

 

 

Texten syftar till särskilda boenden för äldre. I 

inledande texten står det om människors behov och 

utbud. 

 

 

 

 

Ställningstaganden har reviderats 

 Strategisk markberedskap 

Det saknas ett ställningstagande om att verka för god markberedskap för naturmiljöer. Detta 

behövs för friluftslivets och folkhälsans skull, men även för exempelvis klimatanpassning och 

biologisk mångfald. 

ÖP pekar ut mark för framtida bebyggelse och 

verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för 

bebyggelse är markerat för gröna/blåa områden, 

jordbruk samt landsbygd där bebyggelse begränsas och 

är möjligt att utveckla för friluftsliv. 

Finns även andra processer såsom förprövning, 

friluftsplan, naturvårdsrapport som styr. 

 3.4 Brottsförebyggande verksamhet och trygghet   

Detta avsnitt bör kunna vävas in i rubriken ”god livsmiljö” och inkludera ett främjande-arbete i 

form av kommunens mål och strategier för exempelvis mötesplatser, bibliotek, fritidsgårdar, 

skolor, belysning, utemiljöer och gestaltning. Det saknas även perspektiv såsom jämställd 

samhällsplanering och kunskapsspridning, Kultur och fritid anser att detta avsnitt behöver 

omarbetas för att ha ett 8-80-perspektiv.  

Kultur och fritid efterfrågar ett förtydligande på vad som styr trygghetsfrågorna i kommunen, 

eftersom det finns ett ställningstagande om att beakta trygghetsfrågor i all form av 

samhällsutveckling. Inget styrdokument är länkat till denna rubrik. 

 

 

 

Vi väljer att låta detta avsnitt ligga kvar under Trygghet 

och säkerhet då kommunen gör en satsning i 

brottförebyggande och trygghetsfrågor genom att skapa 

en egen avdelning för arbetet. 

 

 

Det stämmer att det saknas styrdokument i denna fråga. 

Detta bör tas fram av Brottsförebyggande Rådet. 
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4 ” …samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor (kollektivtrafik, gång- och cykel)” och ” … gång och cykel 

prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.”  

 3.5 Klimatanpassning 

I den introducerande texten står: ”När ny bebyggelse planeras och när nya konstruktioner uppförs 

finns däremot möjlighet att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar, något som ger möjlighet 

att minska sårbarheten” Kultur och fritid önskar att denna mening omvandlas till ett 

ställningstagande att man i Uddevalla kommun alltid ska arbeta med klimatanpassningsåtgärder 

vid nybebyggelse.  

Förslag på reviderad formulering av ställningstagande:  

I Uddevalla kommun ska… vi bygga klimatanpassat byggande på ett sätt som integrerar 

ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och skyfall prioriteras.   

 

Kultur och fritid önskar även en definition på begreppet ”klimatanpassat byggande”.   

 

Kultur och fritid tillstyrker följande ställningstaganden:  

 ”… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka 

temperaturen, erbjuda väderskydd samt absorbera skyfall.  

... en klimatanpassad planering bidrar till en struktur som gör att människor har nära till 

arbetsplatser, samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och 

åka kollektivt hellre än att ta bilen.  

 

 

 

 

Texten revideras 

 

 

 

 

hänvisar till Länsstyrelsens anvisningar samt PBL 

 

 

 

Noterat 

 3.6 Kulturvärden och kulturmiljö  

Förslag på reviderad mening: “Därför är det av stor vikt att våra gemensamma ytor formas med 

omsorg för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla.” 

Förslag på ett ytterligare ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om rivning alltid 

motiveras, och hanteras särskilt.”  

Detta är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för kulturmiljön.  

Angående hänvisning för vidare läsning så finns kulturmiljövårdsprogrammet digitalt.  

Arkitektur 

Förslag på reviderat ställningstagande: …. Arkitektur av hög kvalitet ska tillåtas vara ett 

självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet 

och trivsamhet.  

 

Texten revideras 

 

 

Hänvisar till regler för rivningslov samt övriga 

bestämmelser.  

Kulturmiljövårdsprogrammet finns hos Länsstyrelsen, 

endast text. 

 

Texten ändras 

 3.7 Hållbara resor  

Beakta jämställdhetsperspektivet och 8-80 perspektiv i samhällsplaneringen.  

Kultur och fritid tillstyrker det första och det sista ställningstagandet4. 

 

Noterat 

 3.8 Miljö  

Ställningstagande:  ”minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki…” 

Synpunkt: Kultur och fritid anser att detta ställningstagande är av stor vikt utifrån ett 

vardagslivsperspektiv samt utifrån hållbarhet. Därför borde ställningstagandet kompletteras med 

maxavstånd mellan bostad och källsorteringsstationer.  

 

Regleras i lagstiftning 
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5 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/framja-fossilfri-och-klimatsmart-energi/ 
6 ”(1)…ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom (2) en trygg och utvecklande uppväxt samt till (3) fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

 3.9 Hållbar energi och klimat  

Kultur och fritid anser att detta avsnitt bör kompletteras med strategier för utbyggnad av 

laddinfrastruktur för elfordon samt tydligare strategier för solenergi, t.ex hur kommunen ska 

underlätta en ökad utbyggnad av solceller och solvärme i enlighet med Boverkets 

rekommendation5.  

Detta för att uppnå nedan ställningstaganden:  

“I Uddevalla kommun ska... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 

2030.” 

“I Uddevalla kommun ska... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser. 

Utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser är störst inom transportsektorn och 

jordbruket.” 

 

Kommer i Energi och klimatplan som tas fram för 

närvarande 

 3.10 Social hållbarhet och folkhälsa  

Kultur och fritid anser att avsnittet om social hållbarhet och folkhälsa är grundläggande för 

översiktsplanen, eftersom (social) hållbarhet, vardagslivsperspektiv och 8-80-perspektiv 

definieras som centrala begrepp för översiktsplanen (s. 10). 

Av detta skäl borde ställningstagandet ses över och delas upp i vad som berör samhällsplanering, 

vad som är principer för hela översiktsplanen. Det tredje ställningstagandet för social hållbarhet 

och folkhälsa passar eventuellt bättre in under rubriken ”bostäder”. Det sista ställningstagandet är 

av stor vikt för samhällsplaneringen och har ett tydligt 8-80-perspektiv, varför det bör lyftas fram 

till att bli en princip för hela översiktsplanen. 

Det femte ställningstagandet bör kunna brytas ned till tre olika ställningstaganden6.   

Ställningstaganden finns inte i centrala begrepp utan 

där dem är. Centrala begrepp är en beskrivning. 

Det finns en poäng i att samla alla ställningstaganden 

på en och samma plats. 

Vi har valt att inte bryta upp detta ställningstagande då 

det finns ett särskilt avsnitt för barn och unga. 

 3.11 Barn och unga 

Vad som är introducerande text och vad som är faktiska ställningstaganden bör ses över i detta 

avsnitt. Följande mening i femte ställningstagandet: ”Uddevalla ska vara öppen för föränderliga 

verksamheter och barn och ungas skiftande behov. Uddevalla kommun ska utreda och utnyttja 

möjligheterna med flexibla platser, användning och utformning av befintlig och framtida 

verksamheter för att kunna nå fler och nya barn och ungdomsgrupper” borde finnas i inledande  

text. 

I ställningstagandet ” … barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den fysiska 

planeringen. I kommunens samhällsplaneringsprocesser bör konsekvenserna för barn och unga 

analyseras.” behöver begreppen ”ta hänsyn till” och ”analyseras” konkretiseras. Annars är det 

svårt att se vad resultatet kommer att bli i den fysiska miljön. 

 

Kultur och fritid anser att ställningstagandet ”… utformning av bostadsnära grönmiljöer och 

gröna stråk ska säkra barns behov av platser för lek och av trygga skolvägar. I förskole- och 

skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer eftersträvas, liksom god tillgång till attraktiva 

lekmiljöer i parker och naturområden.” är av hög vikt i samhällsplaneringen och borde lyftas till 

att bli en övergripande princip för översiktsplanen.  

 

Planavdelningen håller på med ett arbete som belyser 

hur de ska arbeta med barnperspektivet i deras 

planering och hänvisar till detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstaganden finns inte i centrala begrepp utan 

finns under sin rubrik. Centrala begrepp är en 

beskrivning. 
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 3.12 Föreningsliv och civilsamhälle  

Kultur och fritid anser att ställningstagandet ”... öka människors möjligheter till meningsfulla 

aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa” är centralt för 

kommunen och borde stå först.  

 

Ställningstagandet ”… arbeta för alla barns och ungas rätt till att delta och utvecklas i 

fritidsaktiviteter. Uddevalla ska även särskilt beakta underrepresentation i föreningslivet kopplat 

till kön, ålder, etnicitet, funktion och social status.” behöver delas upp i två för att det ska bli 

lättare att arbeta med utifrån översiktsplanen.  

 

Texten flyttas 

 

 

 

 

 

Texten flyttas 

 3.13 Näringsliv  

Förslag på kompletterande ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska kulturella näringar 

främja hållbarhet och kommunens attraktivitet.” Detta eftersom kulturella näringar är småskaliga, 

lokalt förankrade och bidrar till att minska utflyttning. 

Avsnittet bör även kompletteras med ett ställningstagande som visar att hållbara (ekologiskt, 

social och ekonomiskt) besöksnäringar är prioriterade i Uddevalla. Kultur och fritid anser att detta 

är ett viktigt medel för att uppnå kommunens hållbarhetsmål.  

 

Texten revideras 

 3.14 Digitalisering  

Kultur och fritid saknar ett hållbarhetsperspektiv i detta avsnitt, och anser att det behövs eftersom 

digitalisering är energiintensivt. Det saknas även koppling till informationssäkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Kultur och fritid är positiva till att avsnittet innehåller ett ställningstagande om att minska digitalt 

utanförskap.  

Påstående att digitaliseringen är energiintensiv hittar vi 

inga belägg för eftersom digitalisering i sig kan bidra 

till minskat resande, minskat resursslöseri osv. 

Däremot är de så kallade datacenter/datahall för 

serverar osv mycket energikrävande. Hur mycket 

energianvändningen kommer att öka är mycket osäkert 

enligt energimyndigheten. 

Effektivisering som digitalisering bidra till kan minska 

resursslöseri, minska resandet eller att det blir enklare 

att återanvända eller dela produkter.  

 

Noterat 

Synpunkter för geografiska 

ställningstaganden 
Utvecklingsstrategi/strukturbild 

Den första rubriken i de geografiska ställningstagandena är ”utvecklingsstrategi/strukturbild”. Det 

skulle vara enklare att förstå översiktsplanens olika delar om rubriken består av ett begrepp som 

definieras, istället för två begrepp där bara det ena definieras i den underliggande texten. Kultur 

och fritid önskar att begreppet ”strukturbild” förklaras på ett mer lättförståeligt sätt.  

De vägledande principerna behöver kompletteras med en princip om att alltid utgå från plats och 

identitet vid samhällsplanering. De vägledande principerna kan även kompletteras med de 

ställningstaganden som är centrala utifrån översiktsplanens utgångspunkter och centrala begrepp. 

Kultur och fritid har förslag på vilka ställningstaganden som är aktuella för detta, under rubrik 

3.10 och 3.11 i detta remissvar. 

 

Begreppet ändras till utvecklingsinriktning och en 

förklaring läggs till 

 

 

 

Finns i planeringsprinciperna. 
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7 ”Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter för ökad jämlikhet, delaktighet och en hållbar livsstil.”  
 

Den första vägledande principen7 borde delas upp i två olika, eftersom det är svårt att utläsa vad 

som är målet och vad som är medlet. En princip kan vara att tillgodose människors vardagsbehov 

i kommunens orter, och en annan princip kan vara att arbeta för ökad jämlikhet, delaktighet och 

hållbar livsstil. Denna vägledande princip förekommer även i flera planeringsprinciper, t.ex. för 

centralort.  

Den tredje vägledande principen är problematisk – att förtäta för ett effektivt markutnyttjande 

borde främst gälla centralorten och inte i lika stor utsträckning på exempelvis landsbygden.  

När begreppet förtätning förekommer behöver det även definieras ytterligare, samt kompletteras 

med en strategi som säkerställer att man är varsam med befintlig bebyggelse vid all typ av 

förtätning.   

Kultur och fritid anser att en ytterligare kompletterande vägledande princip är att prioritera 

utbyggnad av ny och hållbar infrastruktur.  

Det finns även ett vägledande ställningstagande för utvecklingsstrategin som är viktigt. Det 

behöver dock förtydligas när i planprocessen detta ska ske, hur det dokumenteras och på vilket 

sätt det ska vara ett beslutsunderlag. 

 

Texten revideras 

 

 

 

 

Texten revideras något 

 Grön infrastruktur 

Hela ställningstagandet behöver ses över så att endast ställningstaganden om grön infrastruktur 

finns i detta avsnitt, och det som berör exempelvis naturvård står i det tematiska 

ställningstagandet.  

I det sista ställningstagandet är det otydligt vad som menas med ”koppling”.   

Grön infrastruktur är naturvård så det är inte konstigt 

att de är lika. Ställningstaganden blir kvar. 

 

Med kopplingen menas att dessa områden inte ska ses 

som separata utan att det är viktigt att se att de hänger 

ihop på samma sätt som grön och grön infrastruktur. 

Grönområden på land och vatten har ett samband. 

 Blå infrastruktur 

Den första meningen kan kompletteras enligt följande:  

Blå infrastruktur planeras eftersom vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande 

struktur för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett 

viktigt kulturarv. 

Kultur och fritid önskar ett förtydligande av formuleringen ”framtidens maritima utmaningar”. 

Texten kompletteras. 

 

 

 

Hänvisar till ”Mellankommunala frågor –” 

Transportkorridor Skagerrak” samt ”Uddevalla hamn” 

 Röd infrastruktur 

Introducerande text och ställningstaganden om röd infrastruktur behöver konkretiseras. Det anges 

en rad områden som man ska arbeta med: integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, 

folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald. Det saknas dock en tydlig färdplan för hur detta arbete 

ska gå till i samhällsplaneringen.  

Formuleringen ”med mera” bör strykas.  

Det sista ställningstagandet har en god intention som kultur och fritid ställer sig bakom. Det är 

dock otydligt vilka hinder som avses. 

 

Texten revideras och kompletteras. 
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Synpunkter på 

planeringsprinciper och Mark- 

och vattenanvändning 

I den introducerande texten för alla olika planeringsprinciper förekommer följande mening:  

”För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller jordbruksmark ska 

förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand tillämpas.” 

Kultur och fritid anser att ordet ”eller” behöver bytas till ”och”. Kultur och fritid anser att 

varsamhet med befintlig bebyggelse är viktigt vid förtätning, och önskar att detta arbetas in i 

texten. Kultur och fritid anser att både naturmiljöer såsom skogsmark och jordbruksmark är något 

som kommunen behöver vara varsam med. Det behövs även tydliga definitioner på begreppen 

”komplettering” och ”förtätning”.  

I planeringsprinciper för Hogstorp, Bokenäset, Lane/Fagerhult, Kyrkebyn, Fräknestranden, 

Havsstensstrand samt landsbygden används begreppet ”i första hand” när det talas om 

nybyggnation (exempelvis på landsbygden: i första hand hänvisa utveckling av ny samlad 

bebyggelse till översiktsplanens fördjupningsområden på Fräknestranden och Havsstensstrand). 

Kultur och fritid anser att samtliga planeringsprinciper bör ses över utifrån frågeställning om 

huruvida det finns fog för att byta ut formuleringen ”i första hand” till ”endast”. Detta för att 

underlätta tolkningen av översiktsplanen och för att översiktsplanen på ett tydligare sätt ska styra 

kommunens utveckling.   

I planeringsprinciper för Bokenäset kan den sista meningen i den introducerande texten 

formuleras om enligt följande: ” Ytterligare utveckling av sammanhållen bebyggelse bör därför 

endast ske i områden utpekade som befintlig sammanhållen betygelse samt utredningsområde för 

sammanhållen bebyggelse.”, av samma skäl som ovan.  

 

Texten ändras 

 

 

Hänvisar till kapitlet om Mark- och vattenanvändning 

där det finns mer specifika formuleringar. 

 

 

 

Eftersom formuleringen med begreppet ”i första hand” 

togs fram med en bred förankring i olika arbetsgrupper 

ändras det inte till ”endast” 

 Riksintresse för kustzonen 

Kultur och fritid efterfrågar att kommunen tar ett omtag kring riksintressen, särskilt det som gäller 

för högexploaterad kust (kapitel 4 Miljöbalken). För det första finns riksintressen omnämnt i 

planeringsprinciper för Bokenäset och Havsstensstrand, men inte för Fräknestranden. I rubriken 

om högexploaterad kust anges att hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. 

Vidare anges att ”kommunen tar ställning till att all bebyggelse bör ske med känsla för områdets 

identitet samt med hänsyn till kultur- och naturmiljöer” 

 

Kultur och fritid anser att denna formulering är viktig och har en god intention som förvaltningen 

ställer sig bakom. Kultur och fritid önskar att friluftsliv läggs till i formuleringen, enligt följande: 

 

”kommunen tar ställning till att all bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet samt 

med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och friluftsliv” 

 

Kultur och fritid anser att formuleringen kring riksintressen i planeringsprinciper för Bokenäset är 

något vag (”förenligt med och utan negativ inverkan på”). Vilken typ av bebyggelse som är 

förenligt med och vad som är negativ inverkan på är begrepp som ger utrymme för tolkning, 

varför en tydligare redovisning av vad som gäller för bebyggelse i områden som har riksintresse 

behövs. Kultur och fritid anser även att det i detta kapitel saknas resonemang om hur riksintressen 

kan användas som en resurs för kommunen. Som det är formulerat i texten nu ges intrycket att det 

endast är något man måste förhålla sig till.  

En översyn av riksintressena kommer att ske för hela 

landet. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag 

att samordna arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten revideras 

 

 

Formuleringarna kring Bokenäset anses vara 

tillräckliga. Ingen ändring görs. 

 

 

Texten som inleder kapitlet om riksintressen 

kompletteras. 
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I avsnittet om högexploaterad kust finns ett fortsatt resonemang om detta, och det anges att 

särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten finns. Kultur och fritid efterfrågar att 

dessa särskilda bestämmelser redovisas i översiktsplanen alternativt att det finns en tydlig 

hänvisning till dem. 

 

Hänvisas i texten till Miljöbalken Kapitel 4. 

 Fräknestranden och Havsstensstrand (Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby)  

Enligt planeringsprinciper för Fräknestranden ska bebyggelseutveckling ej ske på grönområden 

och på jordbruksmark. Kultur och fritid är positiva till detta.  

Översiktsplanen möjliggör dock en fortsatt omvandling från fritidshuskaraktär till permanent 

boende i Fräknestranden och Havsstensstrand. Kustområdena har oerhört mycket natur- och 

kulturvärden, varför kultur och fritid ifrågasätter att både komplettering såväl som ökade 

byggrätter och utveckling av sammanhållen bebyggelse ska ske här.  

Kultur och fritid att översiktsplanen behöver ta en tydligare ställning till kulturmiljöer, maritim 

profil och redovisa hur karaktären av fritidshusområde ska bevaras, för de platser som inte redan 

är permanentade.   

I planeringsprinciper för Fräknestranden hänvisas till centrala delar (s. 40), det är otydligt vad 

som menas med det. 

 

Hänvisar till inledningstext 

 Riksintresse friluftsliv  

Översiktsplanen anger att ”ingen av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med 

förslag på förändrad markanvändning.”  

 

I kartverktyget överlappas lagret ”riksintresse friluftsliv” av lagret ”bebyggelseområde” samt 

”sammanhållen bebyggelse, befintlig” (landsbygd).  

 

Eftersom planeringsprinciper för landsbygd anger att Uddevalla kommun kan tillåta 

komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter under vissa förutsättningar som har med VA 

att göra, så stämmer inte det som anges under riksintresse för friluftsliv.  

I texten står det “förändrad markanvändning” Finns 

inga överlappningar av riksintresse (RI) och 

utredningsområden för bebyggelse. 

Områdena som utpekas som bebyggelse, 

utredningsområden är utanför RI Friluftsliv. De 

förätningsområden som är inom RI Friluftsliv är redan 

ianspråktagna för bebyggelse. Det blir ingen förändring 

i markanvändningen. 

 Landsbygd 

Meningen ”Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhållen betygelse, då gäller ställningstagandet för den områdestypen.” är svår att förstå. (s. 

37). 

Kultur och fritid anser att planeringsprincipen om komplettering av bebyggelse samt ökade 

byggrätter inte bör gälla i områden för riksintresse för friluftsliv. Detta eftersom riksintresset 

handlar om att säkra allmänhetens tillgång, och att bostäder som finns inom zon för riksintresse 

blir stora permanentbostäder kan försvåra allmänhetens tillgång då det riskerar att uppfattas som 

en barriär.   

 

 

 

 

 

 

 

Hänvisar till inledningstext 
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 Transportinfrastruktur 

I den introducerande texten anges ”Hållbara val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska 

vara självklara för invånare, besökare och näringsliv och transportsystemet ska stärka 

möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv kommun.”  Det anges att sammanhängande 

gång- och cykelvägar ska utvecklas, vilket kultur och fritid är positiv till. Vad gäller 

kollektivtrafiken anges endast att dess framkomlighet ska prioriteras. Kultur och fritid efterfrågar 

ett ställningstagande/planeringsprincip som anger att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras 

mer attraktiv med avseende på exempelvis rutter. 

Kultur och fritid efterfrågar även resonemang om gång- och cykelväg längs Uddevallabron. Detta 

eftersom översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras på båda sidor om Byfjorden men 

överfart endast kan ske med bil idag. Samt att det planeras mellan cykelväg mellan Ammenäs och 

Sundsstrand, och det finns redan cykelväg att ansluta till Uddevallabron på norra sidan.  

 

Stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka 

förutsättningarna för hållbara transportval genom 

utveckling av fler gång-och cykelvägar och prioritering 

av åtgärder som stärker kollektivtrafikens 

konkurrenskraft. 

 

GC på Uddevallabron avskrevs i samband med brons 

byggnation. Förutsättningarna för att i efterhand skapa 

denna möjlighet bedöms mycket små. 

 Hamnen och farleden 

För att knyta ihop kommunen anser kultur och fritid att möjligheterna för sjöburen, kollektiv 

persontrafik över Byfjorden bör utredas.  

Ställningstagandet för hamn och farled anger bl.a att man ska skapa förutsättningar för ökad andel 

sjöburen person- och godstrafik. 

 

Denna verksamhetsfråga ägs av regionen.  

Synpunkter om kartverktyget Önskemål om ytterligare kartlager 

I rubriken ”Digital ÖP ” anges ”Denna översiktsplan har som mål att vara kommunens interaktiva 

och digitala ingång till kommunen.” Det skulle öka värdet av översiktsplanen som en ingång till 

kommunen om mer av det som är unikt för Uddevalla visualiserades i kartverktyget.  I interaktion 

som enbart utgår från kartlager finns information om riksintressen och andra ”hårda” värden, men 

inga sociala eller kulturella värden utöver Kulturmiljövårdsprogrammet. Kartverktyget ger 

således intryck av att vara ett underlag för rena samhällsbyggnadsfrågor snarare än att visa på 

kommunens utveckling och samhällsplanering. 

 

Kultur och fritid anser därför att det som står i tematiska ställningstaganden borde visualiseras i 

kartverktyget. En prioritet är ställningstaganden om social hållbarhet och folkhälsa, friluftsliv 

samt geografiska ställningstagandet om röd infrastruktur. Detta skulle till en viss grad kunna 

uppnås genom att rita ut exempelvis skolor, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, lekplatser och 

friluftslivsområden. Kultur och fritid anser att sådana tillägg skulle kommunicera viktig 

information till en potentiell inflyttare, såväl som invånarna. Även aktuella och pågående 

detaljplaner borde kunna finnas som lager.   

Genom att använda lager från Uddevallas kommunkarta (karta.uddevalla.se) skulle många av 

förslagen ovan kunna ritas in, och dessutom finns kartbaserat information till invånarna på samma 

ställe. 

Vidare skulle översiktsplanen kunna visa tydligare vilken exploateringsgrad som gäller. Som ett 

jämförande exempel har Jönköpings kommun redovisat bostäder per hektar och antal bostäder. 

 

 

 

 

Översiktsplanen är en av flera digitala ingångar till 

kommunen. 

 

Eventuella uppgifter i kommunkartan löses efter 

antagandet av planen 2022.  
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 Optimering av gränssnitt 

På mindre skärmar såsom laptops försvinner kartfunktionen nästan när lager-menyn och textfältet 

är öppet. 

Noterat 

 Diskrepans i rubricering mellan kartlager (kartverktygets vänstra sida) och textdel 

(kartverktygets högra sida) 

Kultur och fritid anser att rubrikerna i kartlagren (vänster) och textdelen (höger) behöver stämma 

överens.  

I rubriken ”bebyggelsestruktur” i lagerverktyget på vänster sida av kartan, finns följande lager:  

• centralort 

• tätort,  

• ort av lokal bebyggelse 

• bebyggelseområde.  

I textdelen på kartverktygets högra sida finns dock inte ”bebyggelseområde” med som rubrik, 

vilket gör att det är svårt att hitta text som beskriver vad som gäller för ett bebyggelseområde. För 

att hitta det behöver man i textdelen gå via rubriken bebyggelsestruktur, där man hänvisas till 

kapitlet mark- och vattenanvändning för att läsa ställningstaganden för samtliga utpekade 

bebyggelseområden. Om man klickar på Fräknestranden samt Havsstenstrand kan man till slut 

läsa att områdena är utpekade som bebyggelseområde på landsbygden. Det står dock ingen tydlig 

definition av vad detta innebär, och inte heller vad skillnaden är mellan bebyggelseområde och 

”sammanhållen bebyggelse- utredningsområde”, som också finns som ett kartlager.  

Kartlagrenas rubrik ”sammanhållen bebyggelse – utredningsområde” har ingen motsvarande 

rubrik i textdelen på kartverktygets högra sida, vilket behöver förtydligas. 

Noterat 

 Koppling mellan text och karta 

Kultur och fritid anser att kartverktygets användarvänlighet skulle öka avsevärt om det även var 

möjligt att i kartvyn klicka på platser och direkt få upp en beskrivning av vad som gäller för den 

platsen. På så vis skulle användaren som vill veta mer om Hogstorp, som ett exempel, kunna 

klicka på Hogstorp i kartan och direkt få upp den beskrivning av Hogstorp som finns.  

Enligt uppgift från översiktsplanens projektledning är detta något som ska tillkomma i 

kartverktyget, vilket kultur och fritid är positiva till och anser vara en prioritet. 

Kultur och fritid efterfrågar att texten från kulturmiljövårdsprogrammet läggs in i kartverktyget 

och kommer fram när man klickar på respektive kulturmiljövårdsområde som ligger som lager i 

kartan. Detta eftersom kultur och fritid anser att Kulturmiljövårdsprogrammet och de kunskaper 

som finns där måste tillgängliggöras i översiktsplanen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noterat 

 

 

 

 

 

Finns i infoclick som länk. Arbete pågår med att se 

över hur en länk i översiktsplanen kan fungera. 
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 Fördjupad översiktsplan (FÖP) behöver brytas ned i olika lager 

Fördjupad översiktsplan finns att välja som ett lager. Kultur och fritid understryker att det hade 

varit en avsevärd förbättring om FÖP:ens innebörd bröts ned och visualiserades i kartan, för att 

man ska kunna se vad som gäller för de områden som berörs av FÖP (natur, bostäder, etc). Detta 

anser kultur och fritid är viktigt för att visualisera vilken samhällsplanering som gäller för de 

områden som berörs av FÖP.  

 

Ett annat skäl till att FÖP behöver brytas ned i olika lager är att översiktsplanen under rubriken 

”verksamheter” (s. 44) anger att ”de flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de 

fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort samt Ljungskile tätort”. Vid aktivering av 

kartlagret ”verksamhet” visas endast platser utanför FÖP. Det vore givande att även se vilka 

verksamhetsområden som finns inom FÖP-område. 

 

I kartverktyget överlappas riksintresse för högexploaterad kust av lagret ”bebyggelseområde” 

samt FÖP för Uddevalla och Ljungskile, vilket är ytterligare ett skäl till att kartlagret borde visa 

vad FÖP anger.  

Det är målsättningen att FÖP ska integreras i ett senare 

skede. 

 Sökverktyget 

Enligt uppgift från översiktsplanens projektledning ska sökverktyget förbättras. Kultur och fritid 

är positiva till en sådan förbättring och anser att den är en prioritet och idag bristfällig.  

Arbete pågår 

 Utvecklingsstrategi 

De vägledande principerna (s. 29) avspeglas inte i kartverktyget. Det hade varit önskvärt att i 

kartverktyget, utifrån begreppet utvecklingsstrategi, få en uppfattning om det som står angivet i 

textdelen för grå infrastruktur angående kollektivtrafik samt den vägledande principen om att dra 

nytta av befintlig infrastruktur. Det hade även varit önskvärt att få en visualisering av den röda 

infrastrukturen samt en indikation på hur kommunen ska utvecklas med avseende på framtida 

bostadsbebyggelse och service, förslagsvis genom pågående detaljplaner. Infrastruktur för gång- 

och cykel saknas även. 

Kultur och fritid anser att det som gäller för framtida bostadsbebyggelse och cykelvägar ligger för 

undangömt i kartverktyget. För att veta var framtida bebyggelse kan placeras behöver man klicka 

på mark- och vattenanvändning och hitta de lager som är markerade med ”utredningsområde”. 

Samma sak gäller om man vill få reda på exempelvis utveckling av cykelvägar.  

Kultur och fritid anser att om syftet med att ha utvecklingsstrategi är att visa i vilken riktning 

kommunen ska utvecklas, så bör man genomlysa vad som finns i övriga lager för att se vad som 

kan lyftas upp till utvecklingsstrategi.  

Kartlagret ”Bebyggelseområde” 

Kultur och fritid anser att syftet med kartlagret är oklart. Översiktsplanens intentioner för 

Fräknestranden (och Havsstensstrand) är mycket enklare att förstå om man använder lagren 

”sammanhållen bebyggelse, befintlig” och ”sammanhållen bebyggelse, utredning”.  

 

 

 

Noterat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noterat 
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Samhällsbyggnad  

Del av planen                     Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i översiktplanearbetet med olika kompetenser 

under hela projektets genomförande. För att få en bredd i synpunkterna har den interna remissen 

skickats ut till samtliga enheter och funktioner och som har ansvarsområden och arbetsuppgifter 

som på olika sätt 

berörs av översiktsplanens utformning och ställningstaganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen övergripande synpunkter är att det är ett gediget underlag och att 

många delar är involverade. 

Samtliga avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsstöd, planering, myndighet, 

tekniska och service har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

Synpunkter har inkommit från planeringsavdelningen - plan- och exploateringsenheten, 

myndighetsavdelningen – bygg- och miljöprövningsenheten – miljötillsynsenheten, Tekniska – 

trafik och förvaltningsenheten. 

Synpunkterna bifogas som bilagor. 

Noterat 

— Bygg- och miljöprövning  
 Tydligt angående ny bebyggelse på landet och kopplat till sammanhållen bebyggelse. Inga större 

synpunkter på förslaget. Önskvärt att få den områdesspecifika informationen i översiktsplanen 

kopplat till de olika skikten. 

Noterat 

Sammanhållen bebyggelse Sammanhållenbebyggelse är definierade genom PBL, ÄPBL och i förarbetena till dessa. Om 

sammanhållen bebyggelse ska redovisas så är det viktigt att det är rätt definition och avgränsning 

i kartan. Kan vara missvisande för enskilda som vill bygga till eller bygga komplementbyggnader 

bygglovsbefriat på landet om de tror att de bor utanför bara för att de inte är med på kartan. 

Kanske bra att visa planlagda områden? Avstyckningsplaner med flera gäller som detaljplaner 

enligt övergångsbestämmelser i PBL. Man bör kanske använda det begreppet samlad bebyggelse 

istället för sammanhållen bebyggelse, beroende på vad man menar. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriadeatgarder/ 

sammanhallen-bebyggelse/ 

Begreppet ändras till sammanhängande bebyggelse för 

att undvika missförstånd. 

 

Planlagda områden läggs in i kartan 

Verksamheter på landet Ställningstagande saknas gällande kompletterande/småskalig bostadsnära verksamheter på landet 

(ej jord- och skogsbruk). Garage för fordon och husvagnar, bilmekaniker, hästverksamheter som 

inte tillhör jordbruk, bil- /skrotupplag med mera. Dessa verksamheter kommer troligtvis på sikt ha 

en större påverkan på landskapsbilden än enstaka kompletterande enbostadshus. Vissa hallar är 

väldigt stora till exempel ridhus och även mindre hallar för uppställning av fordon, verktyg och 

byggmaterial är oftast betydligt större än ett enbostadshus. Man kan överväga om man ska 

redovisa lokaliserings och gestaltningsprinciper för dessa. 

 

 

 

Noterat 
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— Miljötillsyn   
Miljöfarlig verksamhet Man skulle kunna utveckla detta stycke något, förslag nedan skulle kunna läggas till den 

befintliga texten: 

Miljöfarligverksamhet är ett begrepp som användas i miljöbalken.  Det berör i princip all 

industriverksamhet, men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med fler, Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla för 

närvarande även ca. 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter samt en stor mängd så 

kallad U-verksamheter, sim inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som 

miljöfarliga verksamheter och exempel på detta är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Texten kompletteras 

Övergripande synpunkter 1. Vi anser att ni gjort ett mycket bra jobba med ÖP:n och att kartmaterialet är lättarbetat. Kul!  

2. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg avseende Förorenade 

områden i samband med översiktsplanen. Syftet med tillägget kan vara att redovisa riktlinjer 

för hur vi lättare ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden samt 

när det ska hanteras och på vilket sätt. Se bifogat tematiskt tillägg samt bilaga från Göteborg. 

I det tematiska tillägget bör det tas fram åtgärder som ska genomföras inför exploateringar 

men även på en mer strategisk nivå såsom t ex att utreda var nya mellanlager och deponier 

kan placeras, hur arbetet med förorenade områden ske genomföras m.m. 

3. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg angående 

översvämningsrisker med syfte att visa på mål och strategier för klimatanpassning med 

avseende på översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov. Se länk till Göteborgs 

framtagna tematiska tillägg avseende detta: https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--

lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-

tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-

oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDT

QwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-

AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-

5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

 

Det finns idag inget uppdrag att ta fram sådana 

tematiska tillägg. Frågan kan lyftas i framtiden. 

Synpunkter på olika avsnitt 1. Under avsnitt Nationella och kommunala mål (s. 9) så saknar vi regionala mål. De som finns 

framtagna inom förorenade områden är:  

a. År 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) 

för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. 

b. År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa 

eller miljön är åtgärdade. 

c. År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön 

är åtgärdade. 

d. År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan 

föregående behandling av massorna. 

 

Är verksamhetsanknutna, ej ÖP nivå. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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 2. Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, ett av 

preciseringarna rör Förorenade områden: Förorenade områden är åtgärdade i så stor 

utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 

Texten kompletteras 

 3. Under stycket om Samhällskrisberedskap (s. 19) föreslår vi att Uddevalla kommun ska… 

- ta fram en oljeskyddsplan samt ha beredskap för att hantera uppkomna olyckor. (Är på gång 

som ett projekt). 

- ta fram en plan för hur olyckor på land ska hanteras. T ex kemikalie- respektive oljeutsläpp 

inom VSO m.m. 

Översiktsplanen ger inte förvaltningar sådana uppdrag 

utan det bör ske inom egen nämnd. 

 4. Under avsnitt ”Förorenade områden och Miljöfarlig verksamhet” (s. 53) så föreslår vi att 

texten kompletteras med alt byts ut till: 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en 

förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer 

naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och 

anläggningar. Åtgärder är angelägna för att undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan 

vara allt från större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som 

hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan 

människor eller miljö ta skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet 

och nå brunnar och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, 

grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka 

spridningen av föroreningar som dittills legat relativt stilla. Förorenad mark kan även 

påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och kommande generationer ska 

kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp, utan vi måste 

också ta hand om gamla miljöskador.  

Förorenade områden i Uddevalla 

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. 

Verksamheterna har medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment vilka 

riskerar att orsaka risker för människors hälsa och miljö. Det finns för närvarande 250 

stycken misstänkt förorenade områden i kommunen varav åtta stycken innebär mycket stora 

risker för människors hälsa och miljön och ett 40-tal stycken innebär stora risker. Då det 

finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid behov efterbehandlas så 

behövs det en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån ekonomi, 

exploateringstryck m.m.   

 

Sundsvall genomförde under 2011 en utredning om samhällsekonomiska effekter av ett 

bredare och mer systematiskt arbete med förorenade områden. Rapporten visade på att ett 

strategiskt arbetssätt sannolikt skulle kunna ge fler positiva effekter såsom ökad kunskap, 

bättre underlag för beslut, mindre risk för negativa överraskningar i form av förseningar och 

 
 
Texten flyttas in i planen. 
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fördyringar vid t ex exploatering, planläggning m.m. kortare handläggningstider och bättre 

underbyggda åtgärdsförslag. Andra positiva effekter som lyftes fram var hållbar 

markanvändning, bättre miljö, ökad trovärdighet och anseende för kommunen.  

I Uddevalla finns det ett ökat tryck på att förnya centrum samt att det finns en 

översvämningsproblematik samt risker för ras- och skred vilket riskerar att medföra att 

föroreningar sprids till recipienten. Området vid Anegrund, Riverside, Kampenhof, 

hamnområdet och det nedlagda varvet är områden som kommer att påverkas av exploatering 

m.m. vilket leder till att det finns stora fördelar att arbeta strategiskt inom dessa områden. 
 1. Under avsnittet ”Uddevalla kommun ska…” (s. 54) föreslår vi att åtgärderna kompletteras 

med: 

a. Kommunens mål för förorenade områden är: Uddevalla kommun ska bidra till att minska 

spridningen av föroreningar från förorenade områden. Förorenade mark- och 

vattenområden ska identifieras, undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat 

sätt skyddas så att spridning av föroreningar inte sker.  

b. Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen avseende förorenade 

områden. (Se pkt 1 ovan). 

c. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med förorenade områden som ska 

vara vägledande för alla förvaltningar och bolag. 

d. Kommunen ska utreda möjligheterna till mellanlager, återanvändning av massor i andra 

projekt och behandlingsanläggningar i kommunen. Detta då det kommer att genomföras 

en stor mängd saneringar i samband med exploatering av centrala delarna av Uddevalla 

samt framtida flytt av hamnen. Dessa projekt kommer att generera en stor mängd massor 

som dels behöver mellanlagras inför eventuell återanvändning samt att en stor mängd 

behöver deponeras. Redan nu finns det ett stort behov av mellanlager inom kommunen. 

e. Senast år 2021 är områden som kan påverkas av översvämning eller skred kartlagda. 

f. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om bidragsmedel och agera 

huvudman för utredningar och åtgärder. 

g. Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen minimera effekter av 

översvämningar eller skred som berör prioriterade förorenade områden. 

h. Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där kommunen är 

verksamhetsutövare. (Se mål i avfallsplanen angående att det ska finnas åtgärdsplaner 

framtagna till 2023). 

i. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att öka andelen privatfinansierade 

undersökningar och åtgärder. För prioriterade objekt där ansvar saknas ska möjligheterna 

för bidrag tillvaratas. 

j. Vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov bör den regionala 

inventeringen av potentiellt förorenade områden användas som ett kunskapsunderlag. 

Information finns i EBH-stödet, Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade 

områden samt hos Miljötillsynsenheten Uddevalla kommun.  

k. Vid detaljplaneläggning ska frågan om förorenade områden tas med tidigt i 

planprocessen.  

Dessa är för detaljerade för ÖP. Det kan ske inom 

ramen för beslut i egen nämnd. 
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l. I samband med detaljplaneläggningen ska det klargöras om en förorening behöver 

efterbehandlas.  

m. Behov av riskreduktion och mätbara åtgärdsmål ska svara mot den planerade 

markanvändningen i detaljplaneringen. Dessa kan utgöras av generella eller 

platsspecifika riktvärden eller motsvarande.  

n. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det klargöras om en förorening 

behöver efterbehandlas. 

— Plan och exploatering  
Utvecklingsstrategi Översiktsplanen borde på ett tydligare sätt förmedla den vision som Uddevalla kommun har för 

utbyggnadskorridorer och utvecklingsriktning utanför tätorten för att kunna arbeta med 

långsiktiga markstrategiarbeten. Denna visionsbild ligger även till grund för att kunna arbeta med 

den långsiktiga markförsörjningen av verksamhet- och industrimark, vilken är en bristvara och en 

uttalad strategi från kommunen. Utan en tydlig vision blir långsiktiga markköp svåra att motivera. 

Hänvisar till Samhällsbyggnadsstrategi. Planen 

kompletteras med ytterligare områden för utredning om 

verksamhets och industrimark. 

Markanvändning Plan- och exploatering anser att översiktsplanen inte möjliggör för en bedömning och värdering 

av olika hänsynsområden i detaljplaneläggningen eller vid markköp och begränsar områden där 

exploatering kan ske vilket kan få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden, 

ekosystemtjänster, social hållbarhet, tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några 

aspekter. 

 

Översiktsplanens markanvändningskarta är väldigt snäv i de områden som pekas ut för möjlig 

bebyggelseutveckling där lager för hänsyn ligger överst och är styrande för utvecklingen. De 

områden som pekas ut för bostads- och verkssamhetsmark är små i omfång och i vissa fall 

omöjliga att exploatera för ändamålet, på grund av storlek eller topografi. 

 

Vidare välkomnar Plan- och exploatering att de områden som pekas ut som lämpliga 

exploateringsområden specificeras och fördjupas ytterligare under den fortsatta processen av att 

framställa översiktsplanen. Det är viktigt att inte snäva avgränsningar görs för att kunna ta större 

grepp om utbyggnadsområden och inkludera värden som exempelvis rekreation, natur och 

parkmiljöer vid exploateringar. 

 

 Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående bebyggelseområden som mark som 

inte ska eller bör exploateras. Dessa områdens markanvändning bör ändras för att efterleva redan 

planlagda samt beslutade och uppstartade detaljplanearbeten. 

Den verksamhetsmark som finns utpekad i det aktuella förslaget samt den mark som sedan 

tidigare finns utpekad för verksamheter inom de fördjupade översiktsplanerna, är inte tillräckligt 

tilltagen för att kunna tillhandahålla den verksamhetsmark som Uddevalla kommun har ambition 

att tillskapa. 

 

 

 

Ställningstaganden bör tas i varje enskilt ärende. 

 

 

 

 

 

Medveten strategi att vi inte vill sprida ut utvecklingen 

(utan infrastruktur) 

Översyn pågår. 
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Måste framgå att detta är av stor betydelse för kommunen att få fram/ta fram mer områden för 

både industri och verksamheten. En aktiv markberedskap och tydlig vision om vart dessa 

områden kan komma att utvecklas. Önskar att översiktsplanen tydligare vågar sätta ner foten och 

visa att kommunen är mån om att industri- och verksamhetsområden är viktiga för att Uddevalla 

ska vara en 

attraktiv kommun att både arbeta i och bo i. 

 

Plan- och exploatering anser att det är positivt att översiktsplanen behandlar vilka områden som 

avses att bebyggas med kommunal service. Vidare förtydliga konsekvensen av att kommunal 

service eller allmän service i privat regi är eller kan bli en förutsättning för att tillåta 

kompletterande bebyggelse. 

Värden och hänsyn Plan- och exploatering är positiv till att hänsyn tas till naturvärden, ekosystemtjänster, 

självförsörjning samt andra värden och aspekter som specificeras inom ramen för remissförslaget. 

 

Enheten anser däremot att vidare underlag behöver tas fram för de ställningstagande som görs. 

Det är svårt att förhålla sig till de ställningstagande för hänsyn som föreslås utan inbördes 

rangordning eller anledning till att hänsyn skall tas. 

Vidare underlag för hushållning av jordbruksmark bör tas fram för att vägleda kring 

jordbruksmarkens värde för Uddevalla kommun samt avvägningar kring dess potential och olika 

nyttor. De ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av hänsynen och bevarandet bör vidare 

utredas och specificeras. Mark som kan nyttjas för ett lokalt självförsörjande (individnivå), utan 

att bedriva rationellt (storskaligt) jordbruk skulle också kunna främjas om bebyggelse skulle 

kunna integreras. 

Hänsyn för riksintresse för hamnen önskas i samband med översiktsarbetet lyftas vidare. Området 

för riksintresset sträcker sig in i det framtida utvecklingsområdet för utvecklingen av staden 

Västerut, och bör i dialog med vederbörande instans föreslås minskas. 

Ställningstaganden bör tas i varje enskilt ärende. 

 

 

 

 

 

Kriterier för lokaliseringsprövning tas fram. 

 

 

 

 

 

Arbetet har tillsammans med Länsstyrelsen påbörjats 

med att göra en översyn av riksintresse för hamnen. 

Definitioner och begrepp Begreppet sammanhållen bebyggelse behöver förtydligas ytterligare. Sammanhållen bebyggelse 

som är definierat inom PBL 1:4 §. Lagen avser med detta en samling av minst tre byggnader. I 

definitionen för översiktsplanen syftar begreppet till en ännu större samlad gruppering av 

byggnader. 

Begreppet sammanhållen bebyggelse ändras till 

sammanhängande bebyggelse för att inte blanda 

begrepp 

— Trafik och förvaltning  
 Har tittat lite och har egentligen inga synpunkter. Tänkte mest på kollektivknutpunkterna – har 

man inte pratat om ett nytt resecentrum? Skulle en sådan plan ligga med i ÖP? Tittade på 

cykelvägarna med, ser fint ut - men vem tar initiativ till att ev nya ska byggas och hur prioriterar 

vi vilken som är viktigast? Är det trafikingenjörerna och för prioritering i nämnd och sedan 

flerårsplan? 

 

 

 

 

FÖP Uddevalla 

Process fråga ej ÖP 

GC-väg efter statligt vägnät prioriteras inom ramen för 

utveckling av transportinfrastrukturen tillsammans med 

Fyrbodal och VGR. 
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Kommunledningskontoret  

— Hållbar tillväxt  
Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

 • Skapa kapitel om var översiktsplanen hamnar i organisationen. 

• Introkapitel önskas som sätter lite framtiden, vilka hot är det vi försöker förebygga med 

denna plan? Önskemål om att vissa begrepp t ex barnperspektivet ska genomsyra all 

verksamhet och beslut. (se längre ner) 

• Oklart vad ”utvecklingsstrategi” är i ÖP gentemot ändra platser i kommunen där det används 

• Kapitel hållbar utveckling känns smal, vill ha mer beskrivning om hållbarhetsdimensionerna.  

Texten kompletteras 

Planen togs fram med 8-80 perspektivet vilket beskrivs 

i ”centrala begrepp” 

Begreppet ändras till ”Utvecklingsinriktning” enligt 

Boverkets nya modell och ska visa utveckling i stora 

penseldrag. 

Texten kompletteras 

 • Bostäder saknar innovation och nytänkande, nya lösningar och framtidens alternativa boende.  

• Lokalförsörjning saknar innovation och nytänkande, saknar kommunala lösningar för 

företag/ co-workning osv.  

För detaljerat för en ÖP. Denna ”hur” fråga ska 

hanteras i nästa steg. 

 • Strategisk markberedskap, ställningstaganden behöver gälla befintliga och nya områden: lägg 

till befintliga.  

• Samhällskrisberedskap saknar samverkan med andra aktörer: lägg in i introtext.  

• Ekosystemtjänster  

• Energi och klimat saknar perspektiv 

• Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt, nytt namn på kapitel?  

Översyn pågår 

 

Texten kompletteras 

Texten kompletteras 

 

Namnet bibehålls. Ingen åtgärd 

 • Här tog man upp att vissa perspektiv skulle lyftas i inledningen t ex barnkonventionen, 

mänskliga rättigheter, globala trender. 

• Barn och unga, introdelen saknar unga 

• Barn och unga, sista ställningstagandet bör delas upp. 

Texten kompletteras/revideras 

 • Kompetensförsörjning, stämmer ej mot HR:s riktlinjer: behöver utvecklas efter Hr strategi 

för kompetensförsörjning  

• Kompetensförsörjning bör revideras 

• Näringsliv, ska inte innehålla arbetsmarknad. Håll dessa isär. Ta bort ordet sysselsättning 

• Näringsliv saknar lärande organisation och cirkulär ekonomi: prata med Claes  

• Näringsliv behöver formuleras om något 

• Näringsliv samverka med civilsamhället och utbildning:  

Texten revideras 

 • S 28 Internationalisering. Ta med organisation (sista ställningstagande) 

• Mark och vattenanvändning behöver framgå att olika verksamheter kan ingå i andra 

områdestyper.  

 

 

 

 

• Röd infrastruktur bör innehålla mer mänskliga rättigheter:  

Ändrat 

Boverkets modell medger att man kan markera 

markanvändningstyper med flera olika användningar. I 

denna ÖP process kommer vi inte att göra ÖP så pass 

detaljerad att vi anammar detta arbetssätt. Detta är mer 

lämpligt i de områdena med FÖP 

 

Det handlar om infrastruktur och är inte en definition 

av social hållbarhet. 
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• Hamnen och farled, texten om vita båtar behöver tillhöra något, de heter skärgårdsbåtarna.  

 

• Verksamhetsmark, finns möjligtvis mer mark att peka ut som utredningsområden.  

 

 

• Mellankommunala frågor behöver utvecklas:  

• Frågan om att lägga till ridvägar i planen. Dessa kan kombineras med GC alt. Kan alla gång- 

och cykelvägar även vara öppna för hästar. 

 

 

För detaljerat, tas bort. 

 

Det kommer att utpekas mer verksamhetsmark 

Texten kompletteras 

 

Noterat och åtgärdat 

Denna fråga måste i så fall utredas och kommer inte 

med i detta skede. 

Övergripande • Saknar integrationsperspektiv 

• Saknar funktionsnedsättningsperspektiv 

 

• Saknar att vissa perspektiv ska genomsyra alla andra/ tydlighet i hierarki mellan 

ställningstaganden.  

• Många ställningstaganden finns poäng i att ta bort det som är självklar och ha färre.  

Omfattas i avsnitten: Hälsa och välbefinnande, hållbar 

tillväxt, Social hållbarhet och folkhälsa. 

 

Hänvisar till avsnitt Utgångspunkter / centrala begrepp. 

 

Eftersom ställningstaganden togs fram i en bred 

delaktighetsprocess kommer inte några tas bort i detta 

skede. 

Politiska partier  

Sverigedemokraterna  

Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

Landsbygden Sverigedemokraterna samtycker inte till de formuleringar som inskränker kommuninvånarnas 

möjlighet att bo och verka på landsbygden. 

Syftet med översiktsplanen är att styra utveckling i 

kommunen. Avvägningar ska göras mellan privata och 

allmänna intressen. Detta kan innebära att vissa privata 

intressen får stå tillbaka till förmån för de allmänna 

intressena. 

 

Uddevallapartiet  

Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

Hur skapar vi en plan som 

följer utvecklingen och är 

aktuell 

Hur ser målformuleringen för detta projekt 2017-2021 

Hur bedöms vetopunkter 

- Att jordbruksmark är värdefull ur brukningssynpunkt 

Definition av samhällsviktig funktion som kan komma 

i fråga att lokaliseras på jordbruksmark har tagits fram. 

Kriterier för bedömning av alternativa lokaliseringar 

har också tagits fram. Detta kan användas när man gör 

s.k. lokaliseringsprövningar. 

Ledning och styrning Hur hjälper ÖP styrningen av förvaltningar och bolag? 

Var finns länkarna mellan ÖP och kommunens måldokument? 

Förklaring har i iförts i planen 
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Vad finns inbyggt i 

Översiktsplanen från texten 

Markera de punkter som klart och tydligt framgår även i kartan 

 

Utveckling av kopplingar Text-karta pågår 

Var syns Uddevallas strategi 

och målsättningar för: 

 

 

Befolkningstillväxten (2040 - 100 000 invånare?) 

Vem ansvarar för att: 

– Den övergripande samordningen av infrastruktur och byggplanering 

– Detaljplaner måste tas fram i tid 

– Beredskapen anvisning av möjlig bostadsbebyggelse  

Det finns inte någon beslutad målsättning för 

befolkningstillväxt utan endast befolkningsprognos. 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande 

samordning av infrastruktur och byggplanering samt 

beredskap för anvisning av möjlig bostadsbebyggelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvara för att detaljplaner 

tas fram i tid. 

Näringslivets tillväxt kräver tillräckligt med verksamhetsområden 

• Skapa tillväxtområden längs befintlig infrastruktur med framförhållning 

• Skapa anvisade områden för en utveckling av verksamhetsområden 

Omarbetning av verksamhetsområden pågår 

Utbildningar, Äldre- och Trygghetsboende 

• Hur har vi planerat in områden för Förskola, Skola, Gymnasium och Högskolor 

• Hur har vi planerat för Äldre- och Trygghetsboenden 

Kommunen har en lokalförsörjningsgrupp som arbetar 

tillsammans med verksamhetsutövarna med planering 

för dessa verksamheter. 

Kommunikation 

• Hur ser planen ut för Megaregionen, Köpenhamn-Göteborg-Oslo 

• Hur planeras det för att upprätthålla en effektiv kollektivtrafik inom 

– Regionen 

– Uddevalla kommun  

Det pågår arbete med Skagerrakbanan.  

 

 

Kommunen samarbetar med regionen som ansvarar för 

kollektivtrafiken inom regionen och Uddevalla.  

Vem ansvarar för att planen 

blir levande 

Ur kommunens och medborgarnas synpunkter 

Statens och regionens uppdateringar sker tydligen automatiskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa delar kan uppdateras men ställningstaganden 

måste beslutas vid antagande av planen. 
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Kommentarer till kartor • Bild 1. 

• VO. Området är från Sund ut efter E6 och runt Lerbo och utefter järnvägen mot Grohed där 

en station för på och avstigning byggs. Mellan 500-700m på båda sidor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 

Grohed har byggts som mötesplats för tåg – ej station. 
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 • Bild 2. 

• VO. Området från Lerbo till Råsseröd i öster. Mellan 500-700m på båda sidor.  

 
 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 

 

 • Bild 3. 

• VO. Området utefter E6 från söder om Lerbo till Norra Ljungskile. Upptill 200m på västra 

sidan och 500m på den östra sidan. 

 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 
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 • Bild 4. 

• BO. Området från Ammenäs i norr till Ulvesund i Söder, Väster om E6, Hela området skall 

detaljplaneras. 

 

Delar av Fräknestranden är en del av grönstrukturen 

och bör inte bebyggas med bostäder. En försiktig 

komplettering av bostäder medges i planförslaget men 

det är även viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär. 

 • Bild 5. 

• BO. Området Väster om E6, söder om Västra torp. Hela området skall detaljplaneras. 

 
 

Mosshed prövades som framtida bostadsområde vid 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 

Uddevalla tätort. Det togs bort som bostadsområde på 

grund av att området har många fornlämningar och är 

en del av en större gravplats. Länsstyrelsen såg negativt 

på omvandling av området till ett bostadsområde. 



Remissredogörelse Internremiss - ÖP 2022 - Uddevalla kommun 

sida 33 av 41 
 

 • Bild 6. 

• VO. Området söder om Hogstorp till Grytingen. Mellan 500-700m på östra sidan av E6 och 

väster om Bohusbanan. 

 

 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 

 

Centerpartiet  

Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

lokalförsörjning Vid lokalförsörjning ska kommunen göra goda miljöval och använda hållbara energiformer. 

Fokus bör ligga på hållbar miljö. Vi måste bli mer lokalt självförsörjande och ha mark för 

lokalproduktion av livsmedel, det är därför viktigt för centern att rekommendera att bygga enligt 

bohuslänsk tradition på berg och i suterräng för att bevara odlingsmarker. Människors och 

verksamheters möjlighet att utvecklas står ibland emot naturvärden och skyddsvärda arter, och det 

gäller att hitta en balans i behoven. 

Refererar till avsnittet om Areella näringar - 

Jordbruksmark 

Klimatanpassning Bebyggelse i översvämningsområden. I centrum ska ny bebyggelse klimatsäkras men vi tycker att 

det även på landsbygd ska vara möjligt att bygga om det är klimatsäkert. 

Det är viktigt för oss att inte göra inskränkningar i äganderätten. 

Vi måste vara mer genomtänkta när det gäller vattenproduktion och vattenförsörjning, tex vattna 

med första ledets renade vatten och inte dricksvatten. Vi ska lära oss använda rätt reningsnivå till 

rätt användningsområde. Rent vatten kan bli en bristvara. 

 

 

 

 

Det måste byggas klimatsäkert oavsett var det byggs. 

 

 

Hänvisar till arbetet med Vattenförsörjningsplanen. 
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Samhällsberedskap Det är viktigt att vi har höjd beredskap kring infrastruktur, lokal matproduktion och IT-

infrastruktur, och förädling med tryggad händelsekedja vid krislägen. Vi behöver ha alternativa 

reservsystem som kan sättas in vid kris. Vi behöver öka samverkan i kommunen vid krisläge 

mellan de enheter som har samhällsansvar. 

Det bör finnas en plan för risk för smitta, och skyddande av dricksvattentäkt. Vårt sätt att leva 

idag med brist på reserver och dålig krisberedskap avspeglas i sjukvård och annan 

samhällsberedskap 

 

 

Hänvisar till Säkerhetsavdelningen som ansvarar för 

dessa frågor. 

 

Hållbara resor Vi önskar en planering och förbättring av det befintliga cykelvägnätet, inte bara nämna hur man 

ska tänka vid de nya boendesatsningarna (s 21) I cykelplanen står det förslag för förbättringar i 

centrum. Cykelbanor mellan Munkedals kommungräns och Uddevalla 

måste värnas, förbi Hogstorp. och cykelbana ansluts med infart in till skolan. Tillägg av 

cykelbanor kring centrala stan, vägen vid Lagerbergsgatan. Cykelled Ammenäs-Ljungskile saknar 

en viktig bit vid Ulvesund. Cykelled bör planeras för sträckan Skår- Rotviksbro. 

 

 

Kommunen har en cykelplan för utveckling av GC-väg 

inom tätorterna. Utveckling av GC-väg efter det 

statliga vägnätet sker inom ramen för det regionala 

utvecklingsarbetet i samverkan med övriga kommuner 

i Fyrbodal.   

Miljö Uddevalla ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid utvecklingen, och vi önskar att cirkulär 

ekonomi och återanvändning i upphandlingssyften finns med i planen. 

Ta med tankar om att inspirera och motivera till en ökad delningsekonomi i skrivelsen, t.ex. vad 

en ökning av bilpooler skulle betyda för samhällsplaneringen. 

 

 

Texten ändras 

Hållbar energi och klimat När det gäller energi och miljöpåverkan tycker vi det är orimligt att anse att “jordbruket” står vid 

sida om transportsektorn som största utsläpp av växthusgaser. 

 

 

Texten ändras 

Bergtäkter Efter konkurser slipper företagen ändå att kompensera för slitage och miljöpåverkan. 

Det måste finnas pengar fonderade för detta, t ex depositionsavgift. Kommunen bör säkerställa en 

plan för detta. 

Ett företag som har tillstånd för bergtäkt måste tillse att 

en säkerhet ställs för efterbehandling för att få ta 

tillståndet i bruk. För husbehovstäkter kan inte säkerhet 

krävas. Det finns för närvarande inga sådana i 

Uddevalla.  

Hälsa välbefinnande, hållbar 

tillväxt 

Vi önskar att ÖP ger fler konkreta förslag om hur man kan motverka den psykiska ohälsan bland 

barn och ungdomar, både på kort och lång sikt. I det stora hela är formuleringarna alltför 

svepande och stora när det gäller detta område. 

 

 

 

 

 

ÖP skapar förutsättningar för god livsmiljö livskvalitet, 

goda rekreationsmöjligheter mm. Och fokuserar på att 

skapa positiva förutsättningar. Se avsnitt om Folkhälsa 

och social hållbarhet samt Barn och unga. 
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Friluftsliv och rekreation Vi undrar vad det betyder att det ska finnas en kommunal friluftslivsorganisation som har mandat 

och definierade ansvarsområden. Alla invånare ska ha tillgång till ett kvalitativt 

och jämlikt friluftsliv.  

 

 

 

 

Vi behöver en god samverkan med samhällets frivilligorganisationer i planering av friluftsliv och 

att stärka ideella organisationers möjligheter att organisera och bidra till detta. Vi tycker att 

samverkan ska kunna starta på initiativ från ideella organisationer. Det är viktigt att ta med 

möjligheten till idéburet offentligt partnerskap. 

 

 

Kommunen bör lägga spår uppe på Bulid för löpning och ridning, tex spångar och snitslar. 

På uppdrag från kommunfullmäktige pågår ett arbete 

med att ta fram en kommungemensam friluftsplan. 

Med det arbetet kommer det föreslås en 

förvaltningsövergripande grupp som skall jobba med 

frågor som berör förutsättningarna för friluftsliv samt 

med att omsätta planen till praktiken. 

 

Det är ett av syften med planen som tas fram baserat på 

de ställningstagandena som står i ÖP gällande 

friluftsliv. Genom att stärka friluftslivets position 

underlättas samverkan med civilsamhälle och skapar 

möjlighet för det ideella föreningslivet att utvecklas 

mer.  

I nuläget har kommunen ingen rådighet över marken 

vid Bulid, därför kan ingen plan för området tas fram 

Arbetsmarknad och 

Kompetensförsörjning 

vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och möta kompetensbehoven och säkra 

kompetensförsörjningen så att kommunen kan utvecklas på alla plan. Nyckelbegrepp för 

kompetensförsörjning bör vara att kommunen skapar attraktiva praktikplatser Samverkan blir allt 

viktigare framöver, Kommuner specialiserar sig och samarbetar med varandra. Samverkan skola-

arbetsliv 

-validering av kunskaper 

-rekryteringsbehov i kommunerna på kort och lång sikt 

-rörlighet på arbetsmarknaden, att göra karriär, kompetensutveckla personal för att släppa in 

lågutbildade underifrån -fullföljda studier mycket viktigt att satsa på (förhindra skolavhopp)  

-yrkeshögskoleutbildningar är viktiga att satsa på 

Texten kompletteras 

Havs och kustanvändning När det gäller strandskyddet, önskar vi att tillämpningen ska vara differentierad så man ska ta 

beslut från fall till fall. Det måste framgå i kartmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översyn av regelverket pågår, mer info på regeringens 

hemsida https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/. 

En utredning har överlämnats till regeringen, fokus är 

förslag på differentiering av strandskyddet med 

lättnader i glesbygd och ökat lokalt inflytande. Men i 

det korta perspektivet är det så att kommunens 

inflytande är begränsat. Kommunens nuvarande 

möjlighet att påverka ligger i att kommunen kan ta 

fram LIS områden där kommunen vill satsa på 

utveckling i strandnära lägen. Detta görs tex inom ÖP 

eller som ett tematiskt tillägg till ÖP. LIS gäller dock 

inte havskusten. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
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Viktigt att kommunen inte rekommenderar byggnation i översvämningstrakter, men man måste få 

välja att bygga på sin egen mark om man själv klimatsäkrar den. 

 

Nätfiske och yrkesfiske är stoppat i Byfjorden, i ÖP bör stå att det blir permanent förbud för 

externa yrkesfiskare, eftersom det inte finns några yrkesfiskare i Uddevalla 

 

 

Kommunen ska försäkra sig att nybyggnation klarar 

nivåer för översvämningar i båda detaljplaner och i 

bygglov. 

Permanent förbud för externa yrkesfiskare måste 

utredas vidare. 

Transportinfrastruktur Pendelparkeringen på Torp bör utvidgas till två våningar så att kapaciteten fördubblas. 

Pendelparkeringar bör byggas ut även på nya ställen, tex i Ljungskile. Lastbilsparkering och ökad 

pendelparkering vid Lerbomotet. 

 

 

Pendelparkeringen på Torp och i Ljungskile omfattas 

av respektive fördjupade översiktsplan. Lerbomotet är 

markerad som utredningsområde för verksamheter. 

Parkeringsfrågan kommer att vara med i studien. 

Areella näringar Den här textdelen tycker vi är viktig och bra. 

 

 

Noteras 

Energiproduktion och 

vindbruk 

Vindbruksplanen måste ändras så att den är positiv till utbyggnad även i områden med 

riksintressen. På sidan 42 står: kommunen verka för att den del av Herrestadfjället och 

Bredfjället, som är klassade som tysta områden ska så långt som möjligt skyddas mot framtida 

störningar”. Detta hindrar vindkraftens utbyggnad i dessa områden. På sidan 50 

står: Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen. Men innan står: 

Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 stycken) är för närvarande 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

 

 

 

I samrådsversionen av vindbruksplan föreslogs en 

utbyggnad av vindkraft i det utpekade 

riksintresseområdet på Herrestadsfjället. Länsstyrelsen 

svarade att riksintresset för friluftsliv väger tyngre i det 

området och avslog förslaget. 

Förslag till ändringar i texten s 24, Uddevallakommun ska… punkt 3: ta bort “förmån ska ges till dem med störst behov.” 

s 24 längst ner- sista raderna är uddlösa när ekonomiska mål styr. 

s 27, Uddevalla kommun ska… punkt 7: använd “inkludering i samhället” istället för integration. 

s 40 högst upp: bebyggelseutveckling varken ske i grönområden eller på jordbruksmark. 

s 43. Tillägg: förbud mot farligt gods på färjan, inte leda tung trafik Roteviksbro och Torp, istället 

leda dem förbi Lerbo på väg 162 förbi Halliden. Detta ska påpekas för Trafikverket. 

s 49: I områden för gullmarsfjorden samt Havstensfjorden - Svälte Kile ligger i anslutning till 

områden utsatta för utredning för sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

sammanhållen bebyggelse. Då översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för 

vidare exploatering anser Uddevalla kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av 

planen. 

 

 

 

 

Texten ändras 

Meningen bibehålls. 

Texten ändras 

Hänvisar till inledande text. 

Frågan ägs av Trafikverket 

 

 

Texten ändras. 
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Förslag till ändringar i 

kartdelen 

- Området Havstensstrand närmast havet, där bör det stå att det är översvämningsrisk i anslutande 

ruta i kartan. I texten bör det stå att man ska ta mycket stor hänsyn till översvämningsrisk. 

Bebyggelsestrukturen där överlappar ett Riksintresse naturvård-område. Man måste visa hänsyn 

till naturvårdsområdet som ligger där, när man ska bygga. 

 

- Bebyggelseområde Stenshult behöver läggas till, runt fotbollsplanen. 

 

- Kulturvårdsprogram- Laneberg, där ska det stå Agrar näring i rutan. 

- Utveckling av ny bebyggelse utpekas i områden av central betydelse, men det finns inte med 

mer på kartan än en prick när man söker på bebyggelsestruktur. Man måste gå in på Mark- och 

vattenanvändning för att hitta områden som ska utvecklas. Det är inte logiskt. 

- Översiktsplanen ska handla om vad vi ska utveckla de närmaste 10 åren, den kommunala 

viljeinriktningen tex att Fräknestranden och Ljungskile satsas på när det gäller bebyggelse. 

- Den långsiktiga utvecklingsstrategin vill man kunna se mer i detalj på kartdelen. 

För övrigt är Kartdelen ett översiktligt och bra verktyg som vi tror kommer kunna användas 

mycket. 

 

Det går att tända kartskicket som visar 

översvämningsrisk med höjd havsnivå +2 m, 2.5 m 

samt 3 m. Inget utredningsområde finns inom de 

riskområdena för översvämning. 

Stenshult är inte ett utpekad utvecklingsområde och 

läggs inte till. 

 

 

Det är så Översiktsplanen är uppbyggd. 

 

 

 

Bebyggelsestruktur ska vara övergripande ”breda 

penseldrag” och inte vara detaljerad. Det är i Mark- 

och vattenanvändningen som det ska vara mer 

detaljerad. 

Bilaga A. Ur bifogad Utdrag ur Översiktsplan 2010 

Dessa sidor bör kunna i sin helhet kopieras in i nu utarbetad ÖP. 

B. Ur bifogad Kommunens arbete med jordbruksmarkens värde – ett stödverktyg, utgiven 

juni 2015. 

Första sidorna berör Miljöbalken 3:4 “Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 

............................. “. 

På sid 8 tas frågan upp, “Hur efterlever kommunen MB 3:4?” 

På sid 15 tas frågan upp, “Hur kan kommunen arbeta med MB 3:4 “, Se där text under rubriken 

“Arbetet med Översiktsplanen”. 

På sid 18 tas frågan upp, “Hur man arbetar med tätortsnära jordbruk – exempel om närodlad 

mat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuleringar i planen är framtagna i en bred process 

och kommer inte att utbytas mot texten från ÖP 2010. 

 

 

 

Jordbruksverkets rapport är underlag till detta arbete. 
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Kristdemokraterna  

Del av planen Synpunkter Kommentar/ eventuell åtgärd 

 ÖP måste ta hänsyn till allmänintressen i form av friluftsliv samtidigt som den respekterar den 

enskildes ägande rätt samt möjlighet att utveckla den egna fastigheten. Generella begränsningar 

ex friluftsområden som läggs över stora markområden bör undvikas då det försvårar för de 

fastighetsägare som hamnar inom denna typ av områden att utveckla sin fastighet.  

 

Kommunen bör också verka för att strandskyddet inte tolkas på ett sådant sätt att man lägger en 

begränsning på 300m över hela kommunen utan att man enbart använder 300m gränsen där det 

finns en tydlig motivering för detta.  

Riksintresse för friluftsliv beslutas inte av kommunen. 

Gällande riksintresse är relativt nytt och var hos 

kommunen på remiss.  

 

Översyn av regelverket pågår, mer info på regeringens 

hemsida https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/. En 

utredning har överlämnats till regeringen, fokus är 

förslag på differentiering av strandskyddet med 

lättnader i glesbygd och ökat lokalt inflytande. Men i 

det korta perspektivet är det så att kommunens 

inflytande är begränsat. Kommunens nuvarande 

möjlighet att påverka ligger i att kommunen kan ta 

fram ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen”(LIS 

områden) där kommunen vill satsa på utveckling i 

strandnära lägen. Detta görs tex inom ÖP eller som ett 

tematiskt tillägg till ÖP.  

 Tidigare strategi där man använde sig av prickmark bör se över samt avvecklas. Prickmark skall 

enbart finnas kvar där det verkligen är motiverat med prickmark annars blir detta en hämmande 

faktor för utvecklingen av kommunen.  

 

Prickmark finns inte i ÖP utan är en fråga för 

detaljplaner. 

 Den kommunala ÖP skall utgå ifrån gällande lag. Egna kommunala begränsningar där man väljer 

att gå längre än lagstiftningen skall undvikas, då det enbart gör det svårare att i ett senare skede 

hantera detaljplaner samt bygglov.  

 

Kommunen skall också arbeta utifrån en teknikneutral strategi avseende energi, värme, VA m.m. 

Syftet med en översiktsplan är att ge övergripande 

styrning av kommunens utveckling för att den ska ske 

på ett hållbart sätt med ett ansvarfullt utnyttjande av 

resurser. 

Hänvisar till kommunens styrdokument såsom 

Energiplan, VA plan m.m. 

 ÖP bör även se över möjligheten att förändra dagens natura 2000-område i Hafstensfjorden. 

Nuvarande regler som syftar till att förbättra havsmiljön samt bevara ålgräsängarna har tyvärr 

resulterat att ex Hafstens camping inte kunde utveckla en marina, trots att den inte påverkade 

ålgräset. På samma sätt kunde man inte etablera en marina vid Lanesund, trots att idén var att man 

skulle avveckla de gamla båtplatserna och istället samla ihop båttrafiken vid en punkt. Dessa 

exempel visar hur svårt det blir att ta miljöhänsyn och utveckla kommunen när man inför allt för 

rigida begränsningar.  

 

 

Natura 2000 är ett nätverk för EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Områdena har valts ut av länsstyrelserna 

i respektive län. De är alltså inte beslutade av 

kommunen.  

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
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 ÖP bör utgå ifrån att vi utvecklar kommunen genom förtätning. Detta får dock inte innebära att 

man hindrar, samt omöjliggör en utveckling av landsbygden. Enligt vår uppfattning måste man 

klara av båda dessa strategier samtidigt.  

 

 

Se inledande text 

 Det är bra att ÖP pekar ut var det är lämpligt med industriområden, vilket underlättar för inköp 

och utveckling av strategisk mark. Samtidigt är det viktigt att kommunen inte konkurrerar med 

den privata marknaden. Kommunen äger planmonopolet och kan styra utvecklingen via en bra 

ÖP och väl förbereda detaljplaner vilket gör att näringslivet kan utveckla de nya områdena utifrån 

de planer kommunen har arbetat fram.  

 

 

Se inledande text 

 Det är viktigt att kommunen tar stor hänsyn till boende och övriga naturvärden när man ex 

utveckla nya energianläggningar så som ex vindkraftparker. Vid etablering av dessa anläggningar 

är det viktigt att man även beaktar avfallet som uppstår när dessa anläggningar skall avvecklas när 

den tekniska drifttiden är över.  

För de vindkraftverk som har tillstånd enligt 

miljöbalken gäller följande:  

 
När det gäller vindkraftverk som har bygglov kan dessa 

krav inte ställas, så där är saken inte lika tydligt. Krav 

kan ställas utifrån miljöbalken och kanske även PBL 

att man ska städa upp efter sig om verkan avvecklas, 

men det får göras vid det tillfället i de fallen. 

 Det är bra att ÖP har genomfört separata fördjupningsstudier av centrum och Ljungskile. KD 

anser att en likande fördjupning bör göras av norra Uddevalla med fokus på Hovhult och 

Dalaberg.  

 

 

Hänvisar till omarbetning av den fördjupade 

översiktsplanen för Uddevalla tätort. 

 Hänsyn måste tas när p-normen ska förändras vid nyproduktion av lägenheter i Uddevalla 

centrum. Med färre och färre p-platser vid producerande av lägenheter riskerar centrum ett p-

platskaos, där varken boende eller besökare till centrumhandeln får tillräckligt med p-platser. Det 

i sin tur riskerar att utarma centrum ytterligare. 

 

ÖP reglerar inte parkeringsnormen. 

 Vi behöver också bevaka så att vi kan få med en tvåspårig järnväg mellan Oslo - Uddevalla – 

Göteborg samt att det finns markreserver som säkerställer möjligheten att bygga ihop 172:1n med 

44:an innan Torp. 

Markreserv för dubbelspår till Uddevalla från Göteborg 

samt korridor för snabbtåg från Oslo-Uddevalla-

Göteborg finns. 
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Moderaterna  

Del av planen Synpunkter Kommentar/ eventuell åtgärd 

 En fråga som ligger Moderaterna varmt om hjärtat är tillväxt. Ekonomisk utveckling och en 

hållbar tillväxt är nyckeln till framtida skatteunderlag och leder till god finansiering av vår 

gemensamma välfärd och till lägre sociala kostnader. Kan vi i vår planering säkerställa bästa 

tänkbara möjligheter för vårt näringsliv, vår arbetsmarknad och för våra medborgare ligger alla 

möjligheter öppna för Uddevallas utveckling.  

   

Grunden för mycket av en kommuns tillväxt bygger på tillgången till god infrastruktur och 

fungerande och effektiva trafiksystem vilket i sin tur har en tydlig koppling till hur vi långsiktigt 

disponerar kommunens geografiska yta.  

   

Bohusbanan (och Skagerrakbanans) utveckling är en nyckelfråga för kommunens näringsliv, dess 

medborgare och därmed för kommunen. Möjligheten till snabbare och mer tillförlitlig spårbunden 

kommunikation både med Göteborgsregionens arbetsmarknad och Osloregionen finns men måste 

utvecklas och prioriteras. Att ta fram järnvägskorridorer och fortsätta att trycka på för en 

utbyggnad av Bohusbanan och skapandet av Skagerrakbanan bör ses som en huvuduppgift i allt 

strategiskt arbete. Här finns möjligheten att styra över både gods- och persontransporter från en 

hårt ansträngd E6:a till fossilfria spårbundna alternativ som dessutom, rätt utbyggda, kan erbjuda 

snabbare transporter och kortare pendlingstider till arbete och högre utbildningar för våra 

medborgare. En vidgad arbetsmarknad gynnar företagandet i Uddevalla och bättre 

kommunikationer är den mest effektiva vägen till en sådan.  

Norges största hamn är Göteborg. En stor del av E6:ans kapacitet upptas idag av transporter till 

och från Norge. Förutom den uppenbara trängseln detta medför på E6 innebär det ett 

miljöproblem och gör det omöjligt att nå beslutade miljömål om man inte skjuter över mer gods 

från lastbil till järnvägstransporter. Hamnar med goda förbindelser med järnväg bör därför ha ett 

nationellt intresse. Uddevalla hamn har en sådan koppling idag men kapaciteten på befintliga 

anslutande järnvägsnät är underdimensionerad. I vår planering för hamnens utveckling måste vi 

säkerställa att det finns en effektiv koppling mellan framtida hamnområden och spårbunden trafik 

utan kapacitetsbrist.  

Markreserv för dubbelspår till Uddevalla från Göteborg 

samt korridor för snabbtåg från Oslo-Uddevalla-

Göteborg finns 

 Frågan om industriområden ligger kanske främst på de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna 

Uddevalla och Ljungskile, men det bör tas hänsyn till framtida långsiktiga behov även utanför 

dessa områden. En ort som ligger bra till för tänkbara framtida industriområden är till 

exempel Hogstorp men mindre industri-/verksamhetsområden bör också planeras på Bokenäset.  

Se inledande text. 

 Västvatten har inlett samarbete med att säkerställa råvattenresurser på lång sikt vilket är bra. För 

att ha redundans i ett sådant system måste dock även fortsättningsvis slås vakt om 

reservvattentäkter och eventuellt behöver skyddet för dessa vattenskyddsområden inklusive 

tillrinningsområden stärkas. Den nyligen antagna Vattenförsörjningsplanen hanterar denna fråga 

och bör tas hänsyn till i översiktsplanen. VA-tillgången och utbyggnads- och förnyelsetakten 

måste fortgå och samplaneras med planenheten både på översiktsplanenivå och detaljplanenivå.   

Angående VA-utbyggnadsplanen och Förnyelseplanen 

för allmänt VA förs en löpande dialog med kommunen 

och Uddevalla Vatten AB inkommer varje år med 

förslag på investeringsplan samt budget som beslutas i 

KF. ÖP ger en länk till gällande planer avs. Vatten och 

Avlopp. 
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 När det gäller bostadsutveckling finns möjlighet till byggnation i relativt centrala lägen och 

förtätning av samhällena Uddevalla och Ljungskile bör förordas så långt det är möjligt. Det i sin 

tur fordrar att man fortsatt jobbar med problematiken kring stigande vatten, men också att man i 

planering och i dialoger med berörda myndigheter jobbar för att få bort riksintresset som 

reserverats för Byfjorden som ett båtupplag vilket gjorde att detaljplanen för 

Skeppsviken upphävdes av Länsstyrelsen. Bestämmelsen är gammalmodig och man bör därför 

ifrågasätta behovet av ett sådant intresse.  

Arbetet med Länsstyrelsen angående översyn av 

riksintressen i Byfjorden har inletts. 
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Omfördelning av bidrag till studieförbund för år 2018, 2019 och 

2020 med anledning av studieförbundens utökade särskilda 

kontroll  

Sammanfattning 

Studieförbunden i Uddevalla kommun får årligen bidrag av kultur och fritidsnämnden 

enligt bidragsregler för studieförbunden i Uddevalla kommun, antagna av 

kulturnämnden den 22 april 2003 §34.  

På uppdrag av folkbildningsrådet har samtliga studieförbund genomfört en utökad 

särskild kontroll för år 2017, 2018, 2019 vilket har föranlett ett återbetalningskrav av 

statsbidraget till folkbildningsrådet. I Uddevalla kommun ABF, Medborgarskolan, 

Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet reviderat studietimmar.  

Även det kommunala bidraget baseras på dessa reviderade studietimmar. 

Studieförbunden har tagit kontakt med förvaltningen för att revidera motsvarande 

studietimmar som ligger till grund för utbetalt kommunalt bidrag för 2018, 2019 och 

2020. I bidragsreglerna för studieförbund redogörs inte för hur en revidering av tidigare 

utbetalt bidrag ska hanteras.   

Förvaltningen har i dialog med studieförbunden tagit del av orsakerna till revideringarna 

i Uddevalla kommun och vilka åtgärder studieförbunden kommer att vidta för att 

undvika framtida brister. Denna dialog tillsammans med rapporter från 

folkbildningsrådet och rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund 

ligger till grund för förslaget hur revideringen ska hanteras.  

För att det kommunala bidraget fortsatt ska harmonisera med statsbidraget behöver 

studieförbundens redovisade studietimmar som ligger till grund för det kommunala 

bidraget (2018, 2019 och 2020) revideras. Enligt rekommendation från Västra 

Götalands bildningsförbund har bidrag för 2018, 2019 och 2020 därmed räknats om.  

I samband med utvärderingen har även administrativa fel identifierats i uträkningen av 

bidraget 2019 och 2020 som har lett till att en mindre andel av bidraget har fördelats 

felaktig. Rättelse av dessa fel har gjorts i samband med den nya beräkningen. Med 

grund i kommunens bidragsregler för studieförbunden har en administrativ avgift 

beräknats för att täcka kommunens merkostnader för utvärdering i samband med 

revideringen.  

Det innebär en omfördelning av tidigare utbetalt bidrag i enlighet med bilaga 1.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Omfördelning av bidrag till studieförbund för år 2018, 2019 och 2020 

Bilaga 1 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden omfördelar bidraget till studieförbunden som utbetalades år 

2018, 2019, 2020 med anledning av studieförbundens utökade särskilda kontroll genom 

att: 

Betala ut bidrag till:  

ABF Fyrbodal - 52 732 kr 

Studieförbundet Folkuniversitetet – 412 kr 

Kulturens bildningsverksamhet – 844 kr 

Ibn Rushd Studieförbund – 10 566 kr  

Sensus region Västra Sverige – 2 487 kr 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst Uddevalla – 4 369 kr 

  

Kräva återbetalning från: 

Medborgarskolan Fyrbodal - 13 936 kr 

Studiefrämjandet Fyrbodal – 156 338 kr 

Ärendebeskrivning 

Studieförbunden i Uddevalla kommun får årligen bidrag av kultur och fritidsnämnden 

enligt bidragsregler för studieförbunden i Uddevalla kommun, antagna av 

kulturnämnden den 22 april 2003 §34. Alla studieförbund i Uddevalla är godkända av 

folkbildningsrådet och får statsbidrag baserat på antal studietimmar. Dessa studietimmar 

ligger också till grund för det kommunala bidraget som fördelas enligt kommunens 

bidragsregler utifrån en uträkningsmodell från år 2000 som tagits fram av Västra 

Götalands bildningsförbund.  

På uppdrag av folkbildningsrådet har samtliga studieförbund i Sverige genomfört en 

utökad särskild kontroll för år 2017, 2018, 2019 vilket har föranlett ett 

återbetalningskrav av statsbidraget till folkbildningsrådet. Samtliga studieförbund i 

Uddevalla kommun har genomfört kontrollen och ABF, Medborgarskolan, Sensus, 

Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet har reviderat sina antal 

studietimmar. 27 664 timmar har strukits från de studietimmar som ligger till grund för 

statsbidraget. Studiefrämjandet står för 24 551 av dessa timmar.  

Även det kommunala bidraget baseras på dessa reviderade studietimmar. 

Studieförbunden har tagit kontakt med kommunen för att revidera motsvarande 

studietimmar som ligger till grund för utbetalt bidrag för 2018, 2019 och 2020. I 

bidragsreglerna för studieförbund redogörs inte för hur en revidering av tidigare utbetalt 

bidrag ska hanteras.   
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Förvaltningen har i dialog med studieförbunden tagit del av orsakerna till revideringarna 

i Uddevalla kommun och vilka åtgärder studieförbunden kommer att vidta för att 

undvika framtida brister. Denna dialog tillsammans med rapporter från 

folkbildningsrådet och rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund 

ligger till grund för förslag hur revideringen ska hanteras.  

Brister som föranlett att studietimmar har strukits.   

Den utökade särskilda kontrollen utfördes nationellt eftersom antalet fall av fel, fusk 

och även brottslighet i studieförbunden hade ökat. Det tydligaste fallet var organiserad 

brottslighet i Järvaområdet. Någon organiserad brottslighet liknande Järva har inte 

framkommit i kontrollen vare sig nationellt eller i Uddevalla kommun.   

Enligt folkbildningsrådet är en påtalad brist i det nuvarande bidragssystemet att stora 

volymer leder till mer bidrag och att det uppstår en volymjakt. Studiefrämjandet har valt 

att stryka timmar utifrån en schablon med en årlig maxgräns på 480h/deltagare samt 

20 000 h/handläggare för att få mer rimliga volymer. Studiefrämjandet i Uddevalla har 

strukit en stor andel studietimmar utifrån denna schablon. Alla studiecirklar som ligger 

till grund för redovisade studietimmar har alltså genomförts men har strukits utifrån en 

rimlighetsnivå.  

Andra strykningar i Uddevalla kommun beror på att vissa studiecirklar inte uppfyller 

samtliga krav som folkbildningsrådet ställer. De främsta avvikelserna beror på 

administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och att folkbildningen inte tydligt 

skiljts ut från övrig verksamhet i föreningar. Dessa strykningar av studietimmar beror 

alltså inte på fusk eller oegentligheter.  

Alla studiecirklar som ligger till grund för redovisade studietimmar i Uddevalla 

kommun har alltså genomförts. Men de har strukits på grund av att de överstiger den 

årliga maxgränsen eller på grund av att de inte helt uppfyller villkoren. Det förekommer 

dock systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden i Uddevalla kommun. 

Enstaka fall förekommer där ett eller flera musikband har registrerat sig hos flera 

studieförbund utan studieförbundens vetskap.  

Vidtagna åtgärder hos studieförbunden och folkbildningsrådet 

Studieförbunden i Uddevalla har avslutat samarbetet med de cirkelledare i musikbanden 

som dubbelregistrerat sig och i enskilda fall har det lett till polisanmälningar. Ett 

nätverk med handläggare och verksamhetsutvecklare har skapats mellan 

studieförbunden i kommunen för att öka samverkan och förebygga brister framöver.  

Musikband står för en stor del av strykningarna även nationellt. Kvalitetssäkring av 

musikbandsverksamheten är därför en av flera åtgärder som Folkbildningsrådet har 

redogjort för i en rapport till regeringen för att motverka framtida felaktigheter. 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av kontroll och uppföljning av statens 

stöd till studieförbunden som beräknas publicering i mars 2022.  
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Det framkommer tydligt i dialogen att studieförbunden ser den utökade kontrollen som 

en viktig del i deras kvalitetsarbete och att de brister som har identifierats i kontrollen 

redan har lett till stora förbättringar. Studieförbunden lyfter särskilt fördelarna med det 

nya digitala verktyget som samkör samtliga studieförbunds närvarolistor så att 

studieförbunden rutinmässigt kan identifiera dubbelregistreringar.  

Sammanfattningsvis så finns det en förbättrad struktur både inom och mellan 

studieförbunden samt i folkbildningsrådets kontrollverksamhet för att motverka 

framtida felaktigheter.  

Ställningstaganden och omfördelning av bidraget 

En justering av bidraget och antalet studietimmar signalerar en enighet med 

folkbildningsrådets ställningstagande – En nolltolerans mot fusk och bedrägerier och att 

de fall som uppmärksammats tas på största allvar. I de stora volymerna som strukits hos 

Studiefrämjandet och övriga studieförbund så har det inte framkommit några tecken på 

fusk eller oegentligheter. De fusk och oegentligheter som förekommit hos musikband 

anslutna till studieförbund i Uddevalla har åtgärdats. Det finns en förbättrad struktur 

både inom och mellan studieförbunden samt i folkbildningsrådets kontrollverksamhet 

för att motverka framtida felaktigheter. Hänsyn till detta tas vid val av tillvägagångssätt 

för justering - att följa rekommendation från Västra Götalands bildningsförbund och 

göra en omfördelning av bidraget som utbetalades 2018, 2019 och 2020.  

Omfördelningen görs genom att räkna om bidraget med de nya reviderade timmarna för 

2017, 2018 och 2019 i uträkningsmodellen som används enligt kommunens 

bidragsregler. Att Studiefrämjandets stora andelar då minskas kompenserar de 

studieförbund som gått miste om andelar till följd av Studiefrämjandets stora volymer. 

Det leder dels till harmonisering med statsbidraget och är ett led i att minska 

volymjakten som beskrivs av folkbildningsrådet som en påtalad brist i det nuvarande 

bidragssystemet.  

Med grund i kommunens bidragsregler för studieförbunden har en administrativ avgift 

beräknats med 5 % av budgeterat bidrag 2021 för att täcka kommunens merkostnader 

för utvärdering i samband med revideringen. I samband med utvärderingen har även 

administrativa fel identifierats i uträkningen av bidraget 2019 och 2020. Dessa har lett 

till att en mindre andel av bidraget har fördelats felaktig. Rättelse av dessa fel har gjorts 

i samband med den nya beräkningen.  

Folkbildningsrådet anger att framtida kontroller inte kommer att leda till nya 

revideringar av perioden 2017-2019. Den nuvarande revideringen kan anses vara 

slutgiltig. Omfördelningen kan därför genomföras i rimlig tid efter beslut. 

Studieförbunden har varit positivt inställda till en omfördelning av bidragen för de 

aktuella åren och Studiefrämjandet som står för de stora strykningarna är inställda på en 

återbetalning av kommunalt bidrag. Omfördelningen som ligger till grund för förslag till 

beslut presenteras i bilaga 1.  



 Tjänsteskrivelse  
 

5(5) 

2021-08-25 Dnr KFN 2021/00099 

  

 

 

 

 

Annica Ryman Mia Marie Johansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

 

 

 

 

Skickas till 

Berörda studieförbund 

 



Tot utbetalt bidrag 
2018 - 2020

Reviderade 
studietimmar

Utfall efter omfördelning 
av bidrag *

Administrationsk
ostnad

Slutgiltigt 
förslag

Studieförbund Totalt* 5% av bidrag 2020
Omfördelning 

efter admin.avg

ABF 1 047 639 kr -828 69 265 kr -16 533 kr 52 732 kr 52 732 kr
Bilda 31 523 kr 0 -308 kr -199 kr -507 kr 0 kr **
Folkuniversitetet 46 504 kr 0 1 023 kr -611 kr 412 kr 412 kr
Kulturens Bildningsverksamhet 93 546 kr 0 2 481 kr -1 637 kr 844 kr 844 kr
Medborgarskolan 306 814 kr -1082 -10 594 kr -3 342 kr -13 936 kr -13 936 kr
NBV Norra Bohuslän 42 550 kr 0 -444 kr -176 kr -620 kr 0 kr **
Ibn Rushd 12 336 kr 0 10 566 kr -9 kr 10 556 kr 10 556 kr
Sensus 1 257 917 kr -623 18 627 kr -16 140 kr 2 487 kr 2 487 kr
Studiefrämjandet 2 094 907 kr -24551 -120 514 kr -35 824 kr -156 338 kr -156 338 kr
SV Väst 1 866 264 kr -580 29 899 kr -25 530 kr 4 369 kr 4 369 kr
Totalt -27664 0 kr -100 000 kr -100 000 kr

 Totalt belopp som återbetalas till Uddevalla kommun -98 873 kr
* I revideringen ingår revidering för internt fel i beräkning av volymbidrag 2019 samt i beräkning av grundbidrag 2020
** Återbetalning krävs ej för belopp under 1000kr
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Remiss: Energi- och klimatplan  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har mottagit en energi- och klimatplan för Uddevalla 

kommun på remiss. Planen ska uppfylla lagkrav om kommunal energiplanering samt 

kopplas till strategiska ställningstagande i kommunens nya översiktsplan, samt uppnå 

den politiska målsättningen om ett fossilfritt Uddevalla 2030.   

 

Kultur och fritid anser att energi- och klimatplanen är väl uppbyggd då den innehåller 

fakta och nuläge gällande energi- och klimatfrågor samt en överskådlig bilaga med 

åtgärder för att uppnå målen. Kultur och fritid ser dock att planen kan förtydligas med 

avseende på hur andra förvaltningar än kommunledningskontoret och samhällsbyggnad 

både ska arbeta för att uppnå planens mål, samt hur deras insatser ska följas upp och 

återrapporteras.  

 

För att uppnå energi- och klimatmålen om ett fossilfritt Uddevalla år 2030, ser kultur 

och fritid att alla kommunala förvaltningar och verksamheter, invånare, näringsliv, 

föreningsliv, med flera behöver medverka. Energi- och klimatplanen illustrerar och 

definierar olika typer av rådighet, vilket kultur och fritid anser är något som stärker 

planen. Kultur och fritid efterfrågar dock åtgärder som kan kopplas till den indirekta 

rådigheten samt rådigheten på omvägar (se s. 3-4). Alternativt kan planen kompletteras 

med ett resonemang om att åtgärder för att minska energi- och klimatpåverkan inom 

dessa typer av rådigheten kan följa vid kommande revideringar av planen.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-07-16  

Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-26 § 151  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 301  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Uddevalla kommuns energi- och 

klimatplan.  

 

Kultur och fritidsnämnden önskar att energi- och klimatplanen samt åtgärdsbilagan 

förtydligas med avseende på nämnders och förvaltningars ansvar samt förtydligande av 

hur arbetet med åtgärderna organiseras.  
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Kultur och fritidsnämnden anser att energi- och klimatplanen kan kompletteras med 

resonemang om eller åtgärder för hur kommunens klimatpåverkan ska minskas inom 

sfärerna för indirekt rådighet och genom samverkan med invånare, näringsliv och 

civilsamhälle.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 151 att skicka energi- och klimatplan på 

remiss till bland andra kultur och fritidsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige gav 2019-12-11 § 301 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

energi- och klimatplan. Kommunen är enligt lagen om kommunal energiplanering 

(1977:439) skyldig att ha en aktuell energiplan.  

 

Enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse var uppdraget utformat så att planen 

skulle uppfylla lagkrav samt kopplas till strategiska ställningstagande i kommunens nya 

översiktsplan som förväntas antas 2022. Den politiska målsättningen om ett fossilfritt 

Uddevalla 2030 nämns också.  

 

Energi- och klimatplanen innehåller bland annat omvärldsanalys och megatrender inom 

klimatområdet, nuläget för Uddevalla kommun med avseende på energi- och 

klimatstatistik, lokala, regionala och nationella energi- och klimatmål, uppföljning och 

nyckeltal, miljöbedömning av planen.  

 

Som bilaga 1 till planen finns en åtgärdsplan, där åtgärder som kommunens 

verksamheter ska genomföra för att nå målen finns. Åtgärderna är grupperade inom tre 

temaområden: fossilfri mobilitet och transporter, fossilfri energianvändning och 

produktion samt cirkulär konsumtion. Varje temaområde med tillhörande åtgärder 

inleds med en vision, Framtidsbild 2030, som beskriver hur Uddevalla ser ut 2030 och 

som pekar ut riktning för det fortsatta arbetet.  

 

Kultur och fritid har en nämndsstrategi om att arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

Precis som övriga förvaltningar ska kultur och fritid även arbeta utifrån kommunens sex 

övergripande miljömål. Eftersom kultur och fritid arbetar mycket med ett livslångt 

lärande, arrangemang som inspirerar och möjliggörande av meningsfulla 

fritidsaktiviteter som stärker folkhälsan är miljömål nummer ett, uppmuntra och 

inspirera, särskilt viktigt för kultur och fritid. Kultur och fritid saknar därför aspekten av 

hur kommunen i samspel med invånare och föreningsliv ska nå målet om ett fossilfritt 

Uddevalla 2030.  

 

Kultur och fritids synpunkter på energi- och klimatplanen 

Kultur och fritid anser att planen innehåller ett gediget kunskapsunderlag med 

information om energi- och klimatfrågor. Det är även positivt att planen är knuten till 
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Västra Götalandsregionens fyra prioriterade områden för insatser inom klimat och 

energi1.  

 

Energi- och klimatplanen innehåller en nulägesbild av energiflöde och koldioxidutsläpp 

vilket kultur och fritid anser stärker planen, då det lägger en grund som de föreslagna 

åtgärderna kan kopplas till.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en tydligare beskrivning av hur kommunen ska samverka 

med civilsamhälle, näringsliv, invånare och forskning i arbetet med att uppnå 

kommunens energi- och klimatmål. Planen anger att ett utvecklat samarbete med dessa 

aktörer behövs för att nå ett fossilfritt Uddevalla 2030, vilket kultur och fritid tillstyrker. 

I planen uttrycks också att ”Kommunen har ansvar att utveckla en god samverkan och 

dialog för att bidra till energi- och klimatplanens syfte.” Kultur och fritid efterfrågar ett 

förtydligande av med vilka aktörer som dialog och samverkan ska ske.  

 

Kultur och fritid anser det vara svårt att bedöma huruvida energi- och klimatplanen 

följer kommunens mall för planer som ska beslutas av kommunfullmäktige. Kultur och 

fritid saknar det avsnitt som ingår i kommunens mall och som rubriceras 

”kommunikation av dokumentet”.  Att planen sprids verkar angeläget eftersom planen 

uttrycker en ambition om att kommunen ska vara en förebild inom miljöarbetet.   

 

3.1 Kommunens övergripande energi- och klimatmål (s. 11) 

Kultur och fritid önskar att definitionen av fossilfri kommun konkretiseras med vad som 

gäller för konsumtionsbaserade utsläpp.   

 

4. Ansvar, uppföljning och nyckeltal 

Kultur och fritid ser dock att planen kan förtydligas med avseende på hur andra 

förvaltningar än kommunledningskontoret och samhällsbyggnad både ska arbeta för att 

uppnå planens mål, samt hur deras insatser ska följas upp och återrapporteras. I 

åtgärdsplanen anges att varje verksamhet tar ställning till vilka aktiviteter som bäst 

bidrar till att nå målet, kultur och fritid önskar att det förtydligas hur processen att åta 

sig en åtgärd, genomföra den och rapportera den, samt hur dialogen med 

samordningsansvarig ska gå till.  

 

Kultur och fritids synpunkter på bilaga 1: åtgärdsplan (s.17-20) 

Kultur och fritid tycker att det är positivt att åtgärdspaketen inom varje temaområde 

föregås av en framtidsbild. Utöver detta innehåller bilagan, för varje temaområde, en 

lista med åtgärder, vilken nämnd som är samordningsansvarig, budget samt en 

uppskattning av åtgärdens effekt och kommunens rådighet.  

 

                                                      
1 Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och 

tjänster, sunda och klimatsmarta bostäder  
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Kultur och fritid önskar att bilagan förtydligar hur arbetet med åtgärderna ska 

organiseras. Kultur och fritids verksamheter för med sig miljö- och klimatpåverkan 

bland annat i form av driftenergi till idrottsanläggningar. Kultur och fritid har emellertid 

svårt att utläsa hur verksamheten kan bidra till åtgärden om att minska byggnaders 

klimatpåverkan.  Exempelvis anges det inte i bilagan hur genomförda aktiviteter inom 

ramen för en åtgärd ska rapporteras till samordningsansvarig 

  

Kultur och fritid efterfrågar åtgärder som kan bidra till planens delsyfte 

attitydförändring och omställning för kommande generation, samt åtgärder som syftar 

till att minska hushållens och invånarnas klimatpåverkan från personbilstransport. Detta 

då den största andelen klimatpåverkande aktiviteter kommer från transporter och i 

synnerhet personbilar (se tabeller på s. 8).  

 

Fossilfri energianvändning och produktion (s. 19) 

Kultur och fritid efterfrågar åtgärder liknande den om att minska byggnationers 

klimatpåverkan riktade till kommunens invånare.    

 

Cirkulär konsumtion (s. 20)   

Kultur och fritid anser att framtidsbilden och åtgärdslistan inom området Cirkulär 

konsumtion saknar aspekter kring inspiration, vägledning, information, kommunikation, 

både inom kommunen och med invånare, näringsliv och civilsamhälle.  

 

Kultur och fritid saknar även omnämnande av bibliotek och Fritidsbanken 

(idrottsbibliotek) som verktyg i arbetet med cirkulär konsumtion.  

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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1.Bakgrund och förutsättningar 
En av dagens stora utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Internationellt, nationellt och regionalt finns 

överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Den globala temperaturökningen 

ska begränsas till under 2 grader och sträva efter att inte öka mer än 1,5 grader enligt Parisavtalet1. 

Sveriges energi och klimatmål syftar till att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av 

växthusgaser och att minska energianvändningen. Utmaningen att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

Minskad energianvändning och övergång till fossilfria och förnybara energikällor är viktig åtgärd med 

bland annat miljöanpassad, trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning och effektiv användning av 

energi.  

Uddevalla kommun har en ambitiös uttalad klimatutmaning – att bli fossilfri senast 2030, för att bidra 
till att nå målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning globalt. Detta är i linje med vad vetenskapen 
kräver för att undvika katastrofala effekter av klimatförändringarna.  

Klimatomställningen innebär stora utmaningar men också många positiva möjligheter. Uddevalla 
kommun strävar efter en klimatomställning som bidrar till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
utveckling i samklang med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och kommunens vision om 
”Hjärtat i Bohuslän - liv, lust och läge”.  

Klimatförändringen i sig är en global fråga och kommunen kan inte stoppa förändringen av egen 
kraft. Kommunen har rådighet över de utsläpp som den egna verksamheten orsakar och genom att 
vara förebild påverkar kommunen agerande förhoppningsvis andra. Med energi- och klimatplanen 
uttrycker kommunen en målsättning, framtidsbild och riktning som alla som bor och verkar här, 
tillsammans behöver ta för att nå nationella och globala mål på energi- och klimatområdet.  

Kommunens rådighet har delats in i tre kategorier: direkt rådighet, indirekt rådighet och rådighet på 
omvägar (se bild nästa sida) 

Direkt rådighet – Uddevalla kommun har direkt rådighet över sin egen verksamhet och utsläppen 

därifrån. Här kan politikerna ta direkta beslut som leder till direkt förändring och direkt 

utsläppsminskning. Under den direkta rådigheten faller bland annat kommunens fordonsflotta och 

resor, energianvändning i kommunens byggnader och inköp av varor, byggmaterial, tjänster och 

maten som serveras i kommunens verksamheter. Under den direkta rådigheten ingår fjärrvärme- och 

elproduktion i det kommunala energibolaget. Omvänt begränsas den direkta rådigheten till exempel 

av vilka produkter som finns tillgängliga, vilka fordon som finns att köpa och att produkter och 

tjänster som kommunen erbjuder medborgarna behöver vara tillgängliga och det till en rimlig 

kostnad.  

Indirekt rådighet – Uddevalla kommun har möjlighet att påverka områden där kommuner kan styra 

genom exempelvis planering och reglering samt genom att skapa förutsättningar för andra aktörer 

att välja klimatbättre alternativ. Kommunen har indirekt rådighet över utsläppen från stora delar av 

vägtrafiken och byggnation på kommunens mark. Att rådigheten är indirekt innebär att även om 

kommunen skapar förutsättningar kan andra krafter förstärka eller motverka effekten. Andra krafter 

i sammanhanget kan till exempel vara konjunktur, energipris och beteendemönster.  

 
1 Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som kom till 2015 för att begränsa den globala 
temperaturökningen. 
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Rådighet på omvägar – Vissa koldioxidutsläpp har kommunen ingen eller endast mycket liten 

rådighet över. Här kan Uddevalla kommun påverka andra aktörer eller arbeta med 

informationskampanjer. Påverkansarbete behövs inom områdena privat konsumtion av mat, kläder, 

och resor samt reglering av vägtrafik och internationell sjöfart.  

 

 

För att kommunen ska kunna nå ett fossilfritt Uddevalla 2030, så behöver vi utveckla samverka och 

samarbetet med näringsliv, medborgare, forskning och andra aktörer.  

Energi- och klimatplanen anger kommunens inriktning för en fossilfri utveckling på energi- och 

klimatområdet. Planeringshorisonten är år 2050, samma som för den nya översiktsplanen. Men 

åtgärder behöver ske omgående och därför är år 2030 ett målår för denna plan. Många nationella 

mål och internationella överenskommelser har 2030 som målår och anges i en del jämförelser.  

Energi- och klimatplanen ligger i linje med kommunens värdegrund, vision och planering och ska vara 

vägledande i beslut med klimatpåverkan, men ska även fungera som inspiration för alla som bor och 

verkar i kommunen. Planen har utgått från strategisk plan för 2020 - 2022 och den ambition som 

politikerna har för fossilfritt Uddevalla 2030.   

Energi- och klimatplanen är en specificering av den nya översiktsplanen som planeras antas under 

2022 och som har inriktning att bli fossilfri kommun 2030 genom att fasa ut fossila energikällor, 

minska utsläpp från transportsektorn, ökad självförsörjningsgrad av el, säkerställa hållbar 

energiproduktion och att fler områden ansluts till fjärrvärme.  

  

Bild: Schematisk bild över kommunens rådighet.  
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1.1 Omvärldsanalys - megatrender 
Här beskrivs några megatrender som påverkar energianvändningen och klimat. Sammanställning är 

hämtad från bland annat Naturvårdsverket, regeringen, energimyndigheten, länsstyrelsen och Västra 

götalandsregionen. 

1.1.1  Elektrifiering 
För att fasa ut fossila bränslen är elektrifiering en grundläggande åtgärd inom främst 

transportsektorn och industrin.  Elektrifieringen har en viktig roll för att Sverige ska nå klimatmålen 

och bli världens första fossilfria välfärdsland. När samhället elektrifieras finns ett ökat behov av 

förnybar el på cirka 60 - 70% eller mer. Elektrifieringen innebär ökad elanvändning när laddfordon 

eller fordon som kör på elvägar ersätter bensin- och dieseldrivna fordon. Elektrifieringen kräver 

tillgång på el som är förnybar.  

1.1.2 Digitalisering 
Digitalisering handlar om nya tekniska lösningar, system och processer. Digitalisering har en allt 

större påverkan på utformningen av välfärden och kan bidra till att det blir mer innovativt och 

effektivt samt till lösningar för ett fossilfritt samhälle. Kommunens möjligheter att effektivisera och 

utveckla sin service genom digitalisering är stor, till exempel genom välfärdsteknik i vård och omsorg, 

digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och ökad digitalisering av utbildningsystemet. En effekt av 

Coronapandemin är att digitaliseringen av service och tjänster har ökat, exempelvis genom fler 

digitala möten. En ökad digitaliseringen innebär också ett ökat behov av snabbare uppkoppling och 

ökad elanvändning i datacenter. 

1.1.3 Effekt- och kapacitetsbrist 
Det svenska elnätet kan delas in i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av staten genom 

Svenska Kraftnät, medan region- och lokalnäten ägs av elbolagen. Det saknas i dagsläget inte 

eltillförsel i Sverige generellt, men det finns en otillräcklig kapacitet i överföringsledningarna från 

norr till söder, vilket påverkar effekten. Anslutning av ytterligare elintensiva verksamheter innebära 

utmaningar, exempelvis då ledtiderna kan vara långa för att underhålla och förstärka stamnät, 

regionnät och lokalnät. Läs mer i bilaga 6.  

1.1.4 Förnybara drivmedel 
Begreppen ”förnybara drivmedel” och ”biodrivmedel” syftar på bränslen som framställs av förnybara 

råvaror och inte av fossila råvaror. Ren HVO, fordonsgas, E85 och ren FAME är idag de vanligaste 

alternativen till bensin och diesel på den svenska marknaden som kräver särskild infrastruktur. 

Förutom dessa förekommer även andra drivmedel i mindre mängder som exempelvis vätgas. 

Tillsammans med el har de en central roll att spela när transportsektorn ställer om till förnybart. Läs 

mer bilaga 7. 

1.1.5 Grön Vätgas 
Vätgasens klimatavtryck avgörs av energins ursprung i kombination med produktionsteknik. Fossil 

vätgas (grå vätgas) produceras från fossila bränslen och förnybar vätgas (»clean« eller grön vätgas) 

produceras genom elektrolys från förnybar el som spjälkar vatten eller ur biomassa eller biogas.  

Vätgas kan användas för att ersätta fossila bränslen inom såväl industrin som transporter och 

kraftvärme. EU pekat ut vätgas som avgörande för ”gröna given” (EU:s färdplan för en hållbar 

ekonomi i EU) och central för att uppnå EU:s klimatmålet att vara klimatneutrala till 2050. Sverige har 

beslutat att ta fram en nationell vätgasstrategi under 2021. 

https://www.dn.se/ekonomi/hela-varlden-jagar-den-grona-mirakelgasen/
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Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär 

energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är 

stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. 

Vätgas har en central roll som stöd i utvecklingen av förnybara energisystem. Sol, vind och vågkraft är 

till naturen ojämna som energikällor som behöver kompletteras med metoder för mellanlagring. Här 

kan vätgas fungera som effektutjämnare och lagring av överskottsenergi. Energilager i vätgas skulle 

göra energisystem med till exempel vindkraft mer flexibla och bidra till att öka takten för 

utbyggnaden av förnybar energi. 

1.1.6 Solenergi 
Solens energi, som är en förnybar energikälla, kan användas till att skapa el, men också till att skapa 

värme och kyla.  

Solvärme kan användas för att värma upp hus och få varmvatten och solkyla för att sänka 

inomhustemperaturen och få kallvatten. För att värma upp ett hus med solvärme krävs det att man 

har ett vattenburet värmesystem. 

Idag är solceller en vanlig syn i Sverige. Under åren har solcellstekniken utvecklats och priset på 

solceller har sjunkit vilket gjort dem mer tillgängliga. Tillgängligheten har också ökat till följd av att 

statligt stöd till solcellsanläggningar införts. I Sverige har ökningen av solcellsanläggningar gått snabbt 

de senaste åren. Idag utgör solel mindre än 1 % av den totala elproduktionen i Sverige. De 

beräkningar som Energimyndigheten har tagit fram visar på en ökning mellan 5–10% till 2040. 

1.1.7 Vindkraft 
Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till klimatmålet.  Samtidigt måste 

hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och påverkan på människors hälsa och miljön. I 

takt med att utbyggnaden fortsätter blir vindkraften en allt viktigare del av Sveriges energisystem. 

Landbaserad vindkraft finns främst i norra delen av Sverige. Det finns många platser i Sverige där det 

blåser bra, och det är en resurs som kan bidra till att nå målet om ett helt förnybart elsystem 

Havsbaserad vindkraft är på frammarsch främst i europeiska vatten. Främst är det Storbritannien 

som har satsat, men även Tyskland, Danmark och Belgien. EU:s så kallade Gröna given ska bidra till 

ett klimatneutralt EU senast 2050. I åtgärdspaketet spelar vindkraften en bärande roll; i en rapport 

som EU-kommissionen tagit fram slås det fast att minst 230–450 GW ny havsbaserad vindkraft 

behövs för att ställa om till ett fossilfritt europiskt energisystem. För en linjär utveckling krävs då att 

minst 7 GW ny havsbaserad vindkraft byggs varje år. 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
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1.2 Nuläget – energiflödet 

 

Bild: Sankeydiagram – Energiflöde uppdelade på använde sektorer i Uddevalla kommun 2017 från RUS (regional 

utsläppsstatistik från länsstyrelsen).  

Energisystemet utgörs av ett antal samverkande delar som tillsammans bildar en helhet. Olika 

energislag kan i varierande grad ersätta varandra för att förse användarledet med energi. I 

energiflödeskartan ingår hur mycket energi som produceras lokalt respektive tillförs till kommunen.  

En betydande del av elen som används i kommunen kommer utifrån (tillförd el i energiflödeskartan) 

och visar på ett beroende av den nationell/regionala eltillförseln. Elanvändningen går till alla sektorer 

i användarledet.  

De två största energianvändarna i kommunen är transportsektorn och hushållen. Största 

energianvändningen har transportsektorn. Hushållen energianvändning är både till uppvärmning och 

hushållsel. Uppvärmningen består av fjärrvärme, någon form av värmepump eller ren elvärme. 

Hushållsel består av vitvaror, mediautrustning och belysning mm. Uddevalla kommun har ganska få 

energikrävande industrier. Kommunen har utbrett detaljhandelsverksamhet som ingår i övriga 

tjänster där även hotell och restaurangverksamhet ingår. 
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1.3 Utsläpp av koldioxid 
 

 

Bild: Utsläpp av koldioxid ton/invånare i Uddevalla kommun (konsumtionsbaseradeutsläpp ingår ej). Uppgifter 

från RUS 2018 (regional utsläppsstatistik från länsstyrelsen). 

Uddevalla kommuns invånare har minskat sina utsläpp av koldioxid från 1990 till 2018 med 35%. 

Största minskningen är från el och uppvärmningen, exempelvis har användning av eldningsolja för 

uppvärmning av bostäder minskat. Även transportsektorn har minskat med 14% från 1990 till 2018. 

Transportsektorn står för ca 64% av allt utsläpp från koldioxid i Uddevalla kommun. Personbilarnas 

utsläpp ligger på drygt 65%, tunga lastbilar på 20% och lätta lastbilar 10%. Arbetsmaskiner syns inte i 

diagrammet men beräknas stå för 6% av alla utsläpp. Konsumtionsbaserat utsläpp ingår ej - läs mer i 

bilaga 8. 

 

Bild: Utsläpp av koldioxid mellan olika transportslag i Uddevalla kommun. Uppgifter från RUS 2018 (regional 

utsläppsstatistik från länsstyrelsen) 
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1.4 Koldioxidbudget 
Vad är en koldioxidbudget? Koldioxidbudgeten motsvarar den mängd koldioxid som kan släppas ut i 

atmosfären för att hålla oss till en viss temperaturhöjning. Om utsläppsminskningen skjuts upp leder 

det till att ännu strängare åtgärder måste vidtas senare i seklet för att kompensera detta. Detta 

resulterar i en brantare reduktionskurva. Det är därför viktigt att stora utsläppsminskningar sker 

omedelbart genom effektivisering av energianvändning och beteendeförändring, annars behöver 

framtida utsläppsrestriktioner bli ännu kraftfullare. 

En koldioxidbudget sätter en gräns för territoriella kommun eller regions utsläpp och utgår från 

Parisavtalet på under 2-graders målet för temperaturhöjning enligt riktlinjer från FN:s klimatpanel 

IPCC. En koldioxidbudget är ett tydligt och transparent verktyg som gör det möjligt att se att vi inte 

tar utsläppsutrymme från våra barn och barnbarn.  

Uppsala universitet har tagit fram en beräkningsmodell för svenska kommuner, regioner och län. 

Beräkningsmodell har använts av kommuner och regioner vilket innebär att minskningarna av 

utsläppen kan jämföras med varandra.  

Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. 

Budgeten är beräknad på hela länet och alla 49 kommuner som ingår. Uddevalla kommun har inte 

tagit fram en egen koldioxidbudget, men utifrån Västra Götalands koldioxidbudget behöver 

Uddevalla kommuns territorium minska utsläppen med minst 16% per år. 

 

Bild: Västra Götalandsregionens koldioxidbudget  

Eftersom en geografiskt nedbruten koldioxidbudget står i relation till den globala budgeten som 

beräknas av FN:s klimatpanel IPCC så kan den förändras i kommande rapporter. Det kan påverka 

Västra Götalands budget både positivt och negativt. Det blir då möjligt att uppdatera 

koldioxidbudgeten utifrån nya beräkningar från IPCC.  
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2. Syfte och omfattning 
Syftet med Energi- och klimatplanen är att Uddevalla kommun ska bli en fossilfri kommun 2030. 

Planen bidrar bland annat till: 

• Attitydförändring och omställning för kommande generation 

• Ökad kunskap, medvetenhet, samverkan och samarbete 

• Följa lagkrav – enligt lagen om kommunal energiplanering ska kommunen ha en aktuell 

energiplan -  nuvarande energiplan behöver uppdateras 

• Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbar utveckling,  

• Nationella och regionala energi- och klimatmålen 

• Regional utvecklingsstrategi 

• Kommunens miljöpolicy 

• Säker, effektiv och långsiktigt fossilfri energianvändning 

 

Kommunen har ansvar att utveckla en god samverkan och dialog för att bidra till energi- och 

klimatplanens syfte.  

Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska område 

(territorium). Planen innefattar även kommunens verksamheters konsumtion utifrån energi och 

transportperspektivet. 

Utvecklingen inom energi- och klimatområdet går snabbt framåt och kommunen vill inte riskera att 

planen blir inaktuell på kort tid. Kommunen har därför valt att ta fram en plan med övergripande 

mål, framtidsbilder till 2030 inom utvalda temaområden och åtgärderna hanteras i bilaga1. 

Åtgärdsplan.  

Det viktiga är att Uddevalla kommun som helhet rör sig i rätt riktning i klimat- och energiarbetet, 

därför kommer utvalda nyckeltal att följas upp årligen.  

Klimatanpassning som innebär åtgärder för att minimera effekterna av den klimatförändring som 

sker nu och framöver hanteras inte i denna plan.  
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3. Energi och klimatmål 
Uddevalla kommun har tagit den ambitiösa utmaningen att bli en fossilfri kommun 2030. Kommun 
tar avstamp för energi och klimatplan i internationella, nationella och regionala mål för energi och 
klimat, regional utvecklingsstrategi samt kommunens miljöpolicy. 
 
Av FN:s globala mål för hållbar utveckling är det fem av sjutton mål som är mest relevanta för denna 

plan.  

 

Nationella energi och klimatmål innefattar effektivare energianvändning, minskade utsläpp från 

transportsektorn samt förnybar energianvändning. 

Regionala klimat och energimålet innebär en fossiloberoende region 2030. 

Regional utvecklingsstrategi – Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om 

behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Målet 

konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

Kommunens miljöpolicy beskriver vårt gemensamma synsätt på hållbar utveckling och miljöarbetet. 
Hållbar utveckling ska vara vägledande för alla beslut i alla nämnder, styrelsen och verksamheter i 
kommunen.  

 

3.1 Kommunens övergripande energi- och klimatmål 
 
Övergripande mål:  Fossilfri kommun 2030.  
 
Definition: Det innebär att kommunen ska minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent till år 
2030 från 1990-års nivå. Definitionen ligger i linje med Västra Götalandsregionens energi- och 
klimatmål och definition. 
 

Delmål: Kommunala verksamheter och helägda bolag ska vara fossilfria 2025.  
Det är viktigt att kommunen går före i omställning till en fossilfri kommun. 
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3.2 Metodbeskrivning 
I framtagandet av energi- och klimatplanen har vi använt backcasting som metod. Backcasting utgår 

ifrån ett önskat framtida tillstånd och vilka nödvändiga steg som behöver tas för att komma dit.  

Hela idén med backcasting är att ha en framtidsbild (framtidsbeskrivning) för sina åtgärder och kunna 

prioritera.  

A. Framtidsbild - En backcasting startar med att identifiera viktiga kriterier och områden för fossilfritt 

Uddevalla 2030 och beskriver karaktären av den framtid vi vill uppnå och hur kommunen ska se ut 

när vi har nått målet.  

B Nulägesanalys - Analysera dagens situation i relation till kriterier och områdenas framtidsbild som 

tagits fram i steg A. Syftet är att få en känsla för storleken av gapet mellan nuläget och den fossilfria 

framtid vi vill skapa.  

C . Åtgärder – Ta fram förslag på åtgärder som uppfyller framtidsbilden. Detta steg innebär att man 

tar med sig det som gjorts i steg A och B och tar fram idéer och förslag till åtgärder som skulle kunna 

fylla gapet när nuläget analyserats i relation till framtidsbilden för fossilfritt Uddevalla 2030 inom de 

olika områdena.  

D.  Prioritering - Identifiera viktiga åtgärder. I det sista steget tar man vidare de viktiga åtgärderna 

som identifierats i steg tre och prioriterar dessa åtgärder för att målet om ett fossilfritt Uddevalla 

2030 ska nås.  

 
 

Framtidsbild 
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3.3 Fossilfritt Uddevalla 2030 
Följande scenarier har tagits fram för att beskriva Uddevalla kommuns framtidsbild om ett fossilfritt 

Uddevalla 2030. Framtidsbilden är baserade på temaområden som bedöms vara viktigast utifrån 

Uddevalla kommuns nulägeslägesanalys inom energi- och klimat och följer översiktsplanens 

ställningstagande. Till framtidsbilderna finns prioriterade åtgärder kopplade, som årligen utvärderas 

och uppdateras. Åtgärderna presenteras i bilaga 1. Åtgärdsplan 

Fossilfri mobilitet och transporter 
Framtidsbild Uddevalla 2030 
Kommunkoncernens fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner körs på fossilfria drivmedel. All 

arbetspendling sker fossilfritt genom att dela sina resor mellan cykel, gång, fordon och snabba och 

effektiva buss- och tågavgångar.  Digital infrastruktur finns i hela kommunen vilket möjliggör 

distansarbete och service i hemmet. 

Infrastruktur för godstransporter till och från kommunen är väl utbyggd. För de längre transporterna 

har järnvägen och sjöfarten utvecklats och alla trafikslag har ställts om. 

Fossilfri energianvändning och produktion 

Framtidsbild Uddevalla 2030 
Kommunkoncernen är drivande i utvecklingen av smarta och innovativa lösningar för effektiv 

energianvändning. I Uddevalla kommun används framför allt fjärrvärme för uppvärmning. Den lokala 

självförsörjningsgraden har ökat genom kraftvärmeverk och lokal, småskalig, förnyelsebar el- och 

värmeproduktion. Inom byggandet är smart styrning och energilagring en naturlig del i planeringen. 

Uddevalla har ett dynamiskt näringsliv med många småskaliga verksamheter och en fossilfri industri. 

Nya industriområden som har etablerats är emissionsfria. Den kreativa miljön underlättar samverkan 

mellan näringsliv, forskning och kommun.  Cirkulär ekonomi genomsyrar företag där material och 

energi används resurseffektivt utan läckage. 

Cirkulär konsumtion 
Framtidsbild Uddevalla 2030 
Genom att ha lyckats med beteendeförändringar och ha höga hållbarhetskrav i upphandlingarna har 

kommunen bidragit till den snabba utvecklingen för ett fossilfritt Uddevalla. Kommunens 

verksamheter serverar hållbara måltider med låg klimatpåverkan.   

Uddevallaborna har minskat sina utsläpp genom cirkulär konsumtion, fossilfri mobilitet och smart 

energianvändning. 
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4. Ansvar, uppföljning och nyckeltal 
Utvecklingen går stadigt framåt inom energi och klimatområdet, nya möjligheter öppnas genom att 

mer energieffektiva produkter tas fram, nya lösningar uppenbaras och nya samarbetsmöjligheter tar 

form. Det är därför viktigt att energi- och klimatarbetet ständigt fortgår och utvecklas i takt med 

förändrade förutsättningar och möjligheter.  

Framtidsbilderna för hur ett fossilfritt Uddevalla ser ut år 2030 är framtaget för att åskådliggöra hur 

Uddevalla ser ut om knappt tio år och pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet. Åtgärdslistan som 

finns i bilaga 1. Åtgärdsplan, hålls levande och uppdateras årligen. Energi- och klimatplanen i sin 

helhet revideras vart 4:e år. Kommunstyrelsen ansvarar för att revideringen sker.  

Kommunstyrelsen ansvarar för årlig uppföljning av Energi- och klimatplanen och redovisar detta till 

kommunfullmäktige och är en del i kommunens miljöledningssystem. I redovisningen framgår 

nyckeltal, status för åtgärder samt eventuellt nya åtgärdsförslag.  

Berörda nämnder och bolag ansvarar för att åtgärderna genomförs. 

Energi och klimatplanens åtgärder ska arbetas in i kommunens styr och ledningssystem. I de 

kommunala bolagen sker uppföljning enligt befintliga uppföljningssystem. Utvärdering och analys av 

hur arbetet går sker årligen i samband med årsbokslut, miljöredovisning eller hållbarhetsredovisning. 

Utifrån resultatet av den årliga uppföljningen ska behov av nya eller ändrade åtgärder föreslås. 

Nyckeltal 

Det viktiga är att Uddevalla kommun som helhet rör sig i rätt riktning i klimat- och energiarbetet, 

därför kommer ett urval av indikatorer/nyckeltal att följas upp årligen.  

Följande nyckeltal har valts ut för att följa utvecklingen inom varje framtidsbild. Statistik för 

nyckeltal/indikatorer hämtas från Kolada, SCB, RUS (regional utsläppstatistik) och egen statistik för 

varje framtidsbild.  

Fossilfri mobilitet och transporter 

Indikator/nyckeltal 

Kommunens utsläpp från fossilt bränsle (internt) ton/anställd 

Miljöbilar i kommunorganisationen (internt), andel (%) 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) 

Genomsnittlig körsträcka med personbil (geografiskt), mil/inv  

Utsläpp koldioxid från transporter (geografiskt) ton/inv 

Utsläpp koldioxid från arbetsmaskiner(geografiskt) ton/inv 

Antal resor med kollektivtrafiken stadstrafik - antal resor/inv 

Cykelvägar i kommunen totalt m/inv 
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Fossilfri energianvändning och produktion 

Indikator/nyckeltal 

Kommunens byggnaders energianvändning, uppvärmning och elanvändning kWh/m2 

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området Mwh/inv 

Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv 

Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt (MW) 

Elproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) 

Elproduktion totalt inom det geografiska området, Mwh 

Självförsörjningsgraden el inom det geografiska området (%)  

Utsläpp koldioxid från el och uppvärmning, (geografiskt), ton/inv 

 

Cirkulär konsumtion 

Indikator/nyckeltal 

Klimatpåverkan från måltider (internt) kg koldioxid/måltid 

Utsläpp koldioxid (geografiskt) ton/inv exl. industi 

Antal upphandlingar där krav på fossilfria drivmedel ingår  
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5. Samlad miljöbedömning av energi- och klimatplanen 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på 

energiplaner. Miljöbalken föreskriver att det krävs en miljöbedömning av planen om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 

integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan 

på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Bedömningen grundar sig inte på energianvändningens totala miljökonsekvenser, utan konsekvenser 

av det som föreslås i planen.  

Energi- och klimatplanen beskriver på ett övergripande sätt inriktningen för Uddevalla kommun 

strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet. Varken naturområden eller andra 

områden riskerar att påverkas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter kan uppstå till en följd av 

planens genomförande. Istället bidrar ett genomförande av åtgärder till att avhjälpa miljöproblem. 

Därmed är det inte några formella krav på omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen.  

Det centrala är att minska den globala temperaturökningen och att Uddevalla har ett stabilt och 

hållbart system. Mål och åtgärder som anges kommer även att ge en positiv inverkan på flera av de 

globala målen och nationella miljökvalitetsmålen. 

I de fall det tillkommer åtgärder som krävs för att nå målen och de kan komma att medföra en 

betydande miljöpåverkan som avses i kapitel sex i miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas för det enskilda fallet. 
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Bilaga 1.  Åtgärdsplan 
I Energi- och klimatplanen målas ett antal framtidsbilder för Uddevalla kommun upp, vilka 

pekar ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera av framtidsbilderna 

har åtgärder tagits fram. Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och 

kommunala bolagen. Många ska kunna och vilja bidra till varje åtgärd och därför väljer vi att peka ut 

samordningsansvarig inom åtgärderna. Åtgärderna beskriver vad som ska genomföras och vem 

som har samordningsansvar. Det innebär att det kan vara fler aktörer involverade för att 

åtgärden ska genomföras. Varje verksamhet tar själva ställning till vilka aktiviteter under de olika 

åtgärderna som bäst bidrar till att nå målet. 

Den beskriver även en beräknad budget, effekt och rådighet. Budget är en preliminär 

beräkning och ger en ungefärlig storlek på ökade kostnader. Effekten är en bedömning 

utifrån trolig påverkan på koldioxidutsläppen.  

Åtgärdsplanen kommer följas upp och utvärderas årligen och nya åtgärdsförslag tas vid 

behov fram, då det ständigt sker en förändring i omvärlden som påverkar åtgärderna.  

 

 

 

  

Ständig 
förändring

Åtgärder 
måste 

anpassas 
under tid

Vi har en 
snabb 
teknisk 

utveckling

Planer får 
inte vara 
statiska 

och låsta

Sker snabb 
politisk 

utveckling

Bild: Beskriver olika parametrar för den ständiga förändring som sker som påverkar både planen och åtgärder. 
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Fossilfri mobilitet och transporter  

Framtidsbild 2030: 
Kommunkoncernens fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner körs på fossilfria drivmedel.  

All arbetspendling sker fossilfritt genom att dela sina resor mellan cykel, gång, fordon och 

snabba och effektiva buss- och tågavgångar.  Digital infrastruktur finns i hela kommunen 

vilket möjliggör distansarbete och service i hemmet. 

Infrastruktur för godstransporter till och från kommunen är väl utbyggd. För de längre 

transporterna har järnvägen och sjöfarten utvecklats och alla trafikslag har ställts om. 

 

ÅTGÄRD SAMORDNINGS
ANSVAR 

BUDGET EFFEKT RÅDIGHET 

Fordonsinköp/leasing ska följa 
Upphandlingsmyndighetens kriterier för 
spjutspets samt avancerad. (El, vätgas och 
biogas, laddhybrid) 

 

SBN Ökad kostnad 
per elfordon 

Ca 100 000 kr 

Hög Direkt 

Bygg ut och säkerställ laddinfrastrukturen 
för kommunens verksamhetsbilar vid 
anskaffning av elbilar 
 

SBN Ca 25 - 30 000 
kr/laddpunkt + 
kringkostnader 

Hög Direkt 

Ställ rätt krav för fossilfria transporter i 
kommunala upphandlingar, berör alla 
förvaltningar 
 

KS Upphandlings 
tjänst 

100% med fokus 
på hållbar 

upphandling 
och utveckling 

 

Hög Direkt 

Bygg säkra cykelparkeringar i närhet av 
A) kommunens arbetsplatser 
B) kollektiv/pendelparkeringar 

både för vanlig, el och lådcyklar 

 

SBN 100 - 500 000kr Medel Direkt 

Byt ut fossila bränslen i arbetsmaskiner till 
förnybara bränslen kontinuerligt med 
målår 2025 

 

KS Finns statliga 
medel att söka 

för 
mellanskillnad 

Medel Direkt 

Utreda Samordnade varutransporter 
– effektivisering av transporter med 
möjlighet att öppna upp för mindre, lokala 
producenter  

 

KS   Direkt 
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Fossilfri energianvändning och produktion 

Framtidsbild 2030: 
Kommunkoncernen är drivande i utvecklingen av smarta och innovativa lösningar för effektiv 

energianvändning. I Uddevalla kommun används framförallt fjärrvärme för uppvärmning.  Den lokala 

självförsörjningsgraden har ökat genom kraftvärmeverk och lokal, småskalig, förnyelsebar el- och 

värmeproduktion. Inom byggandet är smart styrning och energilagring en naturlig del i planeringen.  

Uddevalla har ett dynamiskt näringsliv med många småskaliga verksamheter och en fossilfri industri. 

Nya industriområden som har etablerats är emissionsfria. Den kreativa miljön underlättar samverkan 

mellan näringsliv, forskning och kommun. Cirkulär ekonomi genomsyrar företag där material och 

energi används resurseffektivt utan läckage. 

 

ÅTGÄRD SAMORDNINGS
ANSVAR 

BUDGET EFFEKT RÅDIGHET 

Solenergi installeras vid ny- och 
ombyggnation på kommunala byggnader 

 

SBN  Medel Direkt 

Öka den lokala produktionen av förnybar 
energi 
 

Ua Energi/SBN  Medel Direkt 

Stimulera utvecklingen av emissionsfria 
industriområden 
 

KS  Medel Direkt 

Minska byggnationers klimatpåverkan, 
inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift. 
 

SBN  Medel Direkt 

Skapa eller stödja testbäddar för ny teknik 
med inriktning på minskad energianvändning 
och fossilfri produktion 

 

KS  Låg Direkt 

Arbeta för att så många områden och 
abonnenter som möjligt försörjs med 
fjärrvärme. 
 

Ua energi/KS  Medel Indirekt 

Öka/skapa förutsättningar för fartyg att få 
tillgång till förnybar energi. 

 

Ua hamn  Låg Indirekt 
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Cirkulär konsumtion  

Framtidsbild 2030: 
Genom att ha lyckats med beteendeförändringar och ha höga hållbarhetskrav i upphandlingarna har 

kommunen bidragit till den snabba utvecklingen för ett fossilfritt Uddevalla.  Kommunens 

verksamheter serverar hållbara måltider med låg klimatpåverkan.   

Uddevallaborna har minskat sina utsläpp genom cirkulär konsumtion, fossilfri mobilitet och smart 

energianvändning 

 

 

ÅTGÄRD SAMORDNINGS 
ANSVAR 

BUDGET EFFEKT RÅDIGHET 

Hållbar upphandling med fokus på 
klimatpåverkan inom utvalda kategorier  
 

KS Upphandlings 
tjänst 

100% med 
fokus på 
hållbar 

upphandling 
 

Hög Direkt 

Utveckla så att kommunens inköp av 
varor och tjänster utformas för en längre 
livslängd och underlätta för 
återanvändning, reparering och slutligen 
materialåtervinning.  
  

KS Ingår i hållbar 
upphandlings 

tjänst 

Medel Direkt 

Kommunen beräknar måltidens 
klimatpåverkan och målet är 
att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 
kg CO2e/måltid i snitt.  
 

SBN  Medel Direkt 
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Bilaga 2: Bedömning och utvärdering av tidigare energiplan 
2015 - 2019 
 

Nedan kommenteras de effektmål som togs fram i energiplanen för Uddevalla kommun 2015-2019. 

Som underlag till avgörandet/bedömningen av om effektmålen uppfyllts har statistik från SCB och 

intervjuer med nyckelpersoner använts. 

 

Resultatnyckel:  

  

 Målet/åtgärden har klarats!  
 

 Målet/åtgärden klarades inte riktigt, men resultatet är ändå tillräckligt.  
 
 

 Målet/åtgärden klarades inte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

  

Övergripande mål Effektmål Resultat Kommentar 

1 Fossila 

energikällor ska 

fasas ut 

1:1 Andelen förnybar 

energi av total tillförd 

energi utgör 46% 2018 

 

Senaste statistik från RUS är från 2017 

Andelen förnybar är 50 % 

Andelen förnybar tillförd energi ökar och 

målet har nåtts 

 1:2 Energiproduktion med 

hjälp av gemensamma 

värmelösningar ökar 

 

Genom utbyggnad av fjärrvärmenätet har en 

ökning skett. 

 1:3 Koldioxid från 

transportsektorn minskar 

genom att 9% av 

drivmedlen är förnybara 

till år 2019 

 

Senaste statistik från SCB är från 2017 och 

andelen förnybart i transportsektorn ligger 

på 17%. 

Den nya lagen om reduktionsplikt innebär en 

gradvis öka inblandningen av 

biodrivmedel. År 2019 är reduktionsnivåerna 

2,6 procent för bensin och 20 procent för 

dieselbränsle. 
 

2. Samverkan och 

kunskaps-

spridning 

2:1 Energi och 

klimatrådgivare 

permanentas i 

kommunens verksamhet 

motsvarande 1 

heltidstjänst 

 

Kommunen ingår i samverkan med flera 

kommuner som tillsammans använder 

statligt stöd för energi och klimatrådgivning. 

 2:2 Uddevalla deltar aktivt 

i regionala 

överenskommelser och 

utvecklingsprojekt kopplat 

till energi.  

 

Kommunen har överenskommelse med 

regionen om att minska klimatpåverkan och 

deltar i projektet Sol i Väst som innebär att vi 

kontinuerligt utökar solenergi på våra 

byggnader.  

 2:3 Aktiviteter kopplade 

till gröna näringar och 

miljö företag bidrar till att 

tillvarata 

affärsmöjligheter kopplat 

till energiomställning 

 

En företagscoach är anställd för stöd till 

företag att minska energianvändningen.  
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Övergripande mål Effektmål  Resultat Kommentar 

3. Försörjningen av 

energi för värme och el 

3:1 En plan för trygg 

energiförsörjning inom 

områdena värme, olja och 

el säkerställs så att 

geografisk kommun och 

kommunens organisation är 

väl rustade. 

 

Trygg elförsörjning för viktiga 

samhällsfunktioner hanteras av 

statliga myndigheter, länsstyrelsen 

och som håller kommunen 

uppdaterad med uppgifter kring 

detta. (Dessa uppgifter är av 

säkerhetsskäl sekretessbelagda.)  

4. Energianvändningen 

ska minimeras 

4:1 Den specifika 

energianvändningen i 

byggnader minskar med 

17% i samband med ny-, 

om- och tillbyggnation av 

fastighetsbeståndet 

 

Uppgifterna från SCB gäller hela 

fastighetsbeståndet och inte bara 

vid ny- om- och tillbyggnad.  

Energianvändningen för byggnader 

har minskat med 5% 

 4:2 Transportsektorns 

specifika energianvändning 

minskar med 17% (jmf med 

2009) 

 

Senaste statistik från SCB är från 

2018 

Energianvändningen för 

transportsektorn har minskat med 

9% 

 4:3 Näringslivssektorns 

specifika energianvändning 

minskar med 17% till 2019 

 

Senaste statistik från SCB är från 

2018 

Energianvändningen för 

näringslivssektorn har minskat med 

7%. 

 4:4 Minskat behov av 

jungfruligt material och 

energi genom ökad 

återanvändning och 

återvinning i Uddevalla 

kommun 

 

Ny avfallsplan antog under 2018, 

med målsättning om ökad 

återanvändning och återvinning. 

Arbetet med återvinning pågår. 
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Bilaga 3: Koppling till internationella, nationella och regionala 
mål 
 
Uddevalla kommun tar avstamp för sin energi och klimatplan i internationella, nationella och 

regionala mål. Nedan beskrivs kortfattat de internationella och nationella mål som har störst 

betydelse och relevans för planen. 

Internationella mål 

Globala hållbarhetsmålen: Sverige har antagit FN:s globala utvecklingsagenda 2030. Bland de 17 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 finns flera med särskild relevans för klimat- och 

energiplanen. 

 

 

 

- Mål 7, hållbar energi 

- Mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

- Mål 11, hållbara städer och samhällen 

- Mål 12, hållbar konsumtion och produktion 

- Mål 13, bekämpa klimatförändringarna 

 
Parisavtalet 2015: Världens länder har enats om att jordens uppvärmning ska hållas långt under två 

grader. Ansträngningar ska göras för att uppvärmningen inte ska bli större än 1,5 grader jämfört med 

förindustriell tid (Regeringskansliet, 2017). 

EU mål: EU har mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 jämfört med 

1990. Till 2030 ska utsläppen ha minskat med 40 procent jämfört med 1990 och till 2050 ska 

utsläppen ha minskat med 80 - 95 % jämfört med 1990. Som en del av den europeiska gröna given 

föreslog kommissionen i september 2020 att målet för 2030 skulle höjas till 55 procent. 

EU har även mål om ökad andel förnybar energi och effektivare energianvändning. Enligt 

överenskommelse från 2018 ska förnybar energi utgöra minst 32 procent 2030. Sedan 2005 har EU 

ett system för handel med utsläppsrätter där flera branscher ingår, framförallt företag inom 

energiintensiv industri och energiproduktion. Inom systemet finns ett tak för hur mycket 

växthusgaser företagen i systemet får släppa ut tillsammans. Taket kommer succesivt att sänkas. För 

att få släppa ut växthusgaser krävs utsläppsrätter. Utsläppsrätter kan säljas mellan företagen vilket 

syftar till att utsläppsminskningarna ska göras där det är mest kostnadseffektivt. Systemet är ännu 

inte i balans. Ett överskott på utsläppsrätter har gjort att det har varit mindre lönsamt för företag att 

minska sina utsläpp. EU har en plan för hur systemet ska stabiliseras framöver. 
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Nationella mål för energi och klimat 

Generationsmål: Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 
 
Klimatmål: I juni 2017 antog riksdagen det klimatpolitiska ramverket för Sverige som innehåller 
klimatlag, klimatmål och klimatpolitiskt råd. Enligt det nya långsiktiga klimatmålet ska Sverige senast 
2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Mer konkret innebär målet att 2045 
ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än 1990. 
Kompletterande åtgärder för att nå nettonollutsläpp får tillgodoräknas (Miljömålsberedningen 2016). 
 
Energieffektiviseringsmål: Enligt energiöverenskommelsen ska Sverige år 2030 ha 50 procent 
effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi (total 
energitillförsel) i relation till BNP (Energikommissionen, 2017). 
 
Elproduktionsmål: Enligt energiöverenskommelsen ska elproduktion i Sverige vara 100 procent 
förnybar till 2040 (Energikommissionen, 2017). Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram 
sektorsstrategier för energieffektivisering. 
 
Transportmål: Enligt klimatmål i det klimatpolitiska ramverket ska utsläppen i transportsektorn 
(vägtransporter, sjöfart och järnväg) minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 
(Regeringskansliet, 2017). Den statliga utredningen fossilfrihet på vägvisare på att det finns potential 
för växthusgasutsläppen inom transportsektorn att minska med minst 80 procent till 2030 
(SOU2013:84, 2013). 
 
Samverkan för omställning till cirkulär ekonomi: Under 2016 tillsatte regeringen en utredning med 
syfte att föreslå styrmedel för att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi. I 
betänkandet av utredningen om cirkulär ekonomi föreslås att regeringen bör lyfta omställningen till 
cirkulär ekonomi till strategisk nivå i nära samverkan mellan stat, näringsliv, regioner, kommuner, 
forskning och civilsamhälle. Tydliga ambitioner, mål och ett strategiskt sammanhang är nödvändiga 
för att förstärka effekten av de enskilda aktiviteter som redan pågår. (SOU 2017:22). 
 

Regionala energi och klimatmål 

Västra Götalandsregionen: Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det innebär att 

utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska 

utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 

2010, oavsett var i världen de sker. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och 

stimulerar den regionala utvecklingen. Det har regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutat. Fyra områden har prioriterats och det är 

• hållbara transporter 

• klimatsmart och hälsosam mat 

• förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

• sunda och klimatsmarta bostäder  

Ambitionen i Uddevalla kommun är att kommunens energi och klimatplan ligger väl i linje med dessa 

områden. 
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Bilaga 4: Lagkrav 
 

Klimatlagen (2017:720) 

Regeringen har fastslagit att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska 

bedrivas. Klimatlagen säger också att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i 

budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland 

annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.  

Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för 

tillförsel, distribution och användning av energi antagen av fullmäktige. Kommunen ska främja 

hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. För att kunna 

genomföra detta krävs att kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga 

regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom energiområdet. Planen ska också 

innehålla en analys av energisystemets påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och 

andra resurser. 

Energimyndigheten (2011) har föreslagit att regeringen bör göra en översyn av lagen om kommunal 

energiplanering. Ståndpunkten är att lagen delvis är föråldrad och ineffektiv och bör aktualiseras för 

att bättre svara mot kommunernas höga ambitioner och sätt att idag hantera energi- och 

klimatfrågor. 

Uddevalla kommun har i denna klimat- och energiplan förutom att uppfylla grundläggande befintliga 

lagkrav även tagit hänsyn till Energimyndighetens förslag om aktualisering och skärpning av lagen om 

kommunal energiplanering med utgångspunkten att vara proaktiv och ledande inom klimat- och 

energiområdet. 
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Bilaga 5: Klimatförändringar 
Globalt 
Klimatförändringar orsakade av människan är en av vår tids största utmaningar och har redan orsakat 

höjda havsnivåer, ökat antal varma väderextremer och ändrade nederbördsförhållanden (IPCC, 

2013). Till stor del beror klimatförändringarna på utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen som 

världens material- och energianvändning ger upphov till. Uppvärmning och el är beroende av kol och 

naturgas och transporter av oljebaserade drivmedel. Produktionen av varor från råvara till färdig 

produkt och vidare till ett avfall tar resurser och energi i anspråk och är en stark bidragande orsak till 

vår klimatpåverkan.  

Idag är jorden ungefär en grad varmare jämfört med förindustriell tid och det är troligt att 

uppvärmning når 1,5 grader under perioden 2030 till 2052 om utsläppen av växthusgaser fortsätter 

som idag (IPCC b, 2018). Enligt FN:s klimatpanel är det fortfarande möjligt att begränsa jordens 

uppvärmning till 1,5 grader men det kräver att de globala nettoutsläppen av växthusgaser är noll 

2050. En begränsning av jordens uppvärmning till 1,5 grader jämfört med 2 grader innebär tydliga 

positiva följder för växter, djur och människor (IPCC b, 2018). Om inte utsläppen av växthusgaser 

minskar väsentligt under de kommande årtiondena, förväntas genomsnittstemperaturen på jorden 

att öka med mellan ca 2–4 grader fram till 2100 (IPCC, 2013). 

Detaljerade konsekvenser av detta är svåra att förutsäga, men det är tydlig att villkoren för liv på 

jorden kommer att förändras betydligt. 

Uddevalla 
Kommunen står inför utmaningar när det gäller klimatförändringen som pågår och som inte kan 

förhindras i framtiden I Uddevalla kommun kommer vi att märka av klimatförändringarna genom 

bland annat kortare och mildare vintrar. Redan idag visar sig klimatförändringarna genom att 

längden på vegetationsperioden har ökat (SMHI, 2014). Mildare vintrar leder till ett minskat 

uppvärmningsbehov. Samtidigt blir det allt vanligare med översvämningar, till följd av högre 

vattenstånd och skyfall.  

Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att falla 

som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av de 

risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också 

får effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, till exempel genom ökad smittorisk, ”nya” 

insekter och ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället för värmeböljor är bland annat 

äldre personer, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer 

som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor som vistas 

mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett svalare 

klimat. Människor med psykiatriska sjukdomar lider också större risk att drabbas hårdare än den 

övriga befolkningen vid sammanhängande perioder av extrem värme.  

Risken för skogsbrand ökar under en värmebölja, speciellt om den har föregåtts av en period med 

torrt och varmt väder. I och med klimatförändringarna kommer även brandrisken att öka generellt. 

Två bidragande faktorer är att klimatet blir varmare och torrare under sommaren och att 

vegetationen till följd av detta kommer att bli rikligare vilket innebär att mer material kan fatta eld. 

Bränder kan uppstå av flera anledningar; från blixtnedslag, skogsmaskiner, cigarettfimpar, grillning 

och annan eldning. Under varm väderlek vistas många människor i naturen vilket ytterligare ökar 
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risken för skogsbränder. Framför allt är det barrskogar med tall och gran som ligger i riskzonen. 

Skogsbränder släpper ut stora mängder av sot och gaser. I de torra förhållanden som råder vid en 

värmebölja sprids partiklarna lättare än vid normala väderförhållanden. Brandrök kan ge skador på 

infrastruktur som el- och teleledningar, master för mobiltelefoni och radio, samt medföra att väg och 

järnväg kan få stängas av. Brandrök, sot och partiklar kan också vålla hälsoproblem, särskilt för 

astmatiker och personer med andra lungsjukdomar.  

Klimatanpassningsplan kommer att tas fram som ett separat planeringsunderlag. 
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Bilaga 6:  Effekt- och kapacitetsbrist 
Vad är effekt och varför uppstår effektbrist?  

Effekt beskriver hur mycket energi som går ut för att uträtta ett visst arbete under en viss tid, och 

anges i enheten Watt. En ugn som kräver effekten 1 kilowatt (kW) och som är påslagen en timme 

kräver då alltså energitillförseln 1 kWh.  

Det svenska elsystemet måste vara dimensionerat för att varje sekund kunna tillgodose elbehovet 

nationellt. Det är genom balanseringen av produktion och konsumtion av el som så kallade 

effekttoppar kan uppstå, där produktionen inte har möjligheten att öka i samma takt som 

konsumtionen, vilket driver upp priset. Effektbrist uppstår därmed när efterfrågan på el från elnätet 

vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras elnätet.  

Vad är kapacitet och varför uppstår det kapacitetsbrist?   

Kapacitet är möjligheten att överföra el från där den produceras till där den används. Kapaciteten 

begränsas av fysiska faktorer såsom ledningarnas antal, tjocklek och material. För att ovannämnda 

ugn som kräver 1 kW ska kunna drivas behöver kapaciteten till den således överstiga 1 kW, annars är 

det kapacitetsbrist.  

Kapacitetsbrist uppstår alltså när det finns brister i tillförseln, det vill säga att det finns fysiska 

begränsningar   som gör att inte tillräckligt med effekt kan överföras mellan vart elen produceras och 

vart den används. 

Effekt- och kapacitetförsörjning  

Det svenska elnätet kan delas in i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av staten genom 

Svenska Kraftnät, medan region- och lokalnäten ägs av elbolagen. Elnätet behövs för att kunna 

upprätthålla ett robust och fungerande samhälle. 

Det saknas inte eltillförsel i Sverige generellt, men det finns en otillräcklig kapacitet i 

överföringsledningarna från norr till söder, vilket påverkar effekten. Idag pratar vi om en stor 

efterfrågan på eleffekt. Högst belastning sker en kall och vindstilla vinterkväll när många hushåll 

samtidigt ska laga mat, tvätta, diska och ladda bilen samt när värmepumpar är på för fullt.  

Effektförsörjningen till storstadsområdena är idag en utmaning och Svenska kraftnät ser svårigheter 

med att tillgodose ökat uttag i de större städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala utan 

omfattande nätförstärkningar. 

I dagsläget finns dock inte samma stamnätsbegränsningar i Västra Götaland som i övriga 

storstadsområden. Där ser överföringskapaciteten bättre ut mycket tack vare ett större antal nät och 

regional elproduktion. Dock kan anslutning av ytterligare elintensiva verksamheter innebära 

utmaningar, exempelvis då ledtiderna kan vara långa för att underhålla och förstärka stamnät, 

regionnät och lokalnät.  

Längst är ledtiderna för stam- och regionnätet där förstärkningar eller utbyggnader uppskattas ta upp 

till 10–15 år (främst för stamnät), medan förstärkning av lokala nät kan ta upp till två år. 

Förutsättningarna för ett ökat effektuttag kan se olika ut i tätort och glesbygd. Orter på landsbygd 

som inte historiskt har försett elintensiva verksamheter med el har generellt ett svagare nät, vilket 
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kan skapa utmaningar vid ökad efterfrågan. Mellanstora elnät i stads- eller industrimiljö, eller på 

landsbygd som tidigare försett bruks- och eller industriorter med el har typiskt sett ett starkare nät.  

En utmaning som finns i landsbygdsnäten är att få kapacitet från regionnäten, vilket kan skapa 

svårigheter vid omställningar eller större förfrågningar. Ytterligare en utmaning för landsbygdsnät är 

att det i vissa fall saknas information om vilka nivåer av tillkommande produktion och användning 

som nätet klarar, exempelvis vad en utbyggd laddinfrastruktur kräver. 

Utmaningar för utbyggnaden av lokala nät i städer är exempelvis ledtiderna för utbyggnad, men 

också att det kan vara ont om plats i gaturummet för dragning av nya ledningar. 

En annan utmaning för nätbolagen är att de inte får bygga annat än på efterfrågat effektbehov. Det 

vill säga nätägaren får inte spekulera i vart behov kommer att uppstå då detta kan medföra onödiga 

investeringar. Däremot kan man se att ett område behöver förstärkas för att ge en mer tillförlitlig 

och trygg elleverans 

Datacenter och liknande finns det stor variation av effektbehov. De allra minsta mellan 1 - 5 MW och 

de största anläggningarna mellan 50 - 300 MV. I dessa fall får intressenter sin kraft via stam- och 

regionnät såsom Sveriges kraftverk, Vattenfall och Ellevio. 
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Bilaga 7: Förnybara bränsleslag 
Grön vätgas  

Förnybar eller grön vätgas är ett drivmedel som i dagsläget inte är lika etablerat som övriga 

förnybara drivmedel på marknaden, och majoriteten av den vätgas som tillverkas har ett fossilt 

ursprung.  

Förnybar vätgas kan tillverkas genom elektrolys, förutsatt att elen är förnybar. Den kan också 

tillverkas genom förgasning av biomassa eller fås som en biprodukt från kemisk industri. I dagsläget 

är dock denna biprodukt oftast fossil eftersom kemisk industri använder fossila råvaror, men under 

förutsättning att industrin ställer om till förnybart blir även biprodukten förnybar. Det är därmed 

vätgasens tillverkningssätt som avgör dess klimatprestanda.  

Vätgas är likt elektricitet inte en primär energikälla, utan en energibärare som kan användas för att 

lagra, transportera och tillhandahålla energi. Råvaror som kan användas vid produktion av vätgas är 

huvudsakligen förnybar el och skogsindustrins bi- och restprodukter (sågspån, bark, svartlut). 

Jordbrukets restprodukter och kemisk industris råvaror är också möjliga råvaror på sikt.  

I fordonsflottan kan vätgasen användas antingen i bränslecellsfordon eller vätgasfordon. Båda dessa 

fordonstyper är under utveckling och finns i mycket liten skala på marknaden idag. Fördelarna med 

förnybar vätgas är att den har bra klimatnytta, att möjligheter till synergier med annan 

drivmedelsproduktion finns, att inga emissioner sker vid förbränningen samt att det finns en stor 

råvarubas (el och biomassa). En nackdel med vätgas är den låga energidensiteten vilket gör lagring 

och transport utmanade. I dagsläget finns heller inga storskaliga anläggningar för produktion av 

förnybar vätgas, antalet anpassade fordon är få och det krävs infrastruktur för att tanka vätgas för att 

användningen ska kunna öka. 

Biodiesel - HVO  

HVO är en biodiesel som står för hydrerade vegetabiliska oljor. En annan benämning för biodiesel är 

HEFA, som står för hydroprocessed esters and fatty acids. Begreppet HEFA används främst i 

standarder för flygbränslen, och sedan 2011 får HEFA blandas upp till 50 procent i konventionellt 

flygbränsle. 

Tillverkningen av biodiesel sker genom att vegetabiliska oljor eller animaliska fetter hydreras, det vill 

säga att syre avlägsnas med hjälp av vätgas. Biodiesel är kemiskt lik fossil diesel, vilket gör att den är 

kompatibel med existerande dieselmotorer och infrastruktur för distribution av diesel.  

HVO används delvis för inblandning i fossil diesel, men säljs även i ren form under namnet HVO100. 

Det rena bränslet används främst i tunga transporter, men ett ökande antal tillverkare godkänner 

användandet av HVO100 även i personbilar 

HVO kan användas som drivmedel i befintliga fordon och tankinfrastruktur. Det finns även potential 

att på sikt använda råvara från skogen för produktion av HVO. I nuläget är råvarubasen för HVO 

begränsad då vegetabiliska oljor och animaliska fetter redan används i stor utsträckning, vilket 

innebär små möjligheter att öka volymen. Likt fossil diesel ger även biodieseln kvävedioxidutsläpp 

vilket kan ge problem i städer. 

En stor fråga i samband med införandet av reduktionsplikten har varit huruvida det kommer att 

finnas tillräcklig tillgång på HVO på marknaden för drivmedelsleverantörerna att uppnå sina 
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reduktionsnivåer. Utifrån dagens produktion och de reduktionsnivåer som ska uppnås kommer det 

att bli utmanande.  

Det pågår även debatt om ohållbar användning av PFAD (palm fatty acid destillate) i produktionen av 

HVO, och 2018 omklassades PFAD från en restprodukt till en samprodukt. Detta innebär krav på 

spårbarhet samt att HVO från PFAD nu innebär en lägre potential för växthusgasreduktion. 

Biodiesel - FAME (RME)  

FAME (fatty acid methyl esters) är en form av biodiesel.  

Den vanligaste formen av FAME i Sverige brukar kallas RME (rapsmetylester) och produceras från 

raps. FAME används i ren form och kallas då B100 eller används för låginblandning i fossil diesel. 

Genom bränslekvalitetsdirektivet finns det en taknivå för låginblandning av FAME som ligger på sju 

procent. 

Det går att köra dieselfordon på FAME/RME, men det kräver viss anpassning av motorn. Ren FAME 

(B100) används främst i tunga fordon och bussar. Precis som annan biodiesel innebär den dock 

kväveoxidutsläpp som kan orsaka problem i städer.  

Etanol  

Etanol används låginblandat i bensin, och merparten av den bensin som säljs i Sverige idag innehåller 

etanol. De senaste åren har inblandningsnivån legat kring knappt fem procent. Enligt 

bränslekvalitetsdirektivet finns det ett tak för en inblandningsnivå på tio procent etanol.  

Som höginblandad används etanol i drivmedlen E85 och ED95. E85 innehåller 85 procent etanol och 

15 procent bensin, och ED95 (som kallas etanoldiesel) innehåller 95 procent etanol och fem procent 

tändförbättrare och korrosionsskydd. ED95 används för tunga transporter och E85 är främst avsedd 

för lätta fordon. 

Etanol produceras idag från grödor med en hög halt av socker eller stärkelse. Främst används vete 

och majs, och 17 procent av råvaran av den etanol som används i Sverige var inhemskt producerad år 

2017. 

Den totala användningen av etanol har minskat avsevärt de senaste åren. Anledningarna till den 

minskade sålda volymen anses vara låga bensinpriser, låg nybilsförsäljning av etanolbilar, lägre 

energiinnehåll i etanol än bensin vilken kräver mer frekvent tankning, samt bilägares oro över att 

etanol som bränsle kan ha negativa effekter på motorn. 

Infrastrukturen för att tanka etanol finns på plats i hög utsträckning och potentialen för att producera 

etanol är god från både skog- och jordbruk. Utbudet av nya etanolbilar är dock lågt till följd av att 

volymerna av bränslet har minskat de senaste åren.  
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Bilaga 8: Koldioxidutsläpp från konsumtion 
En stor del av Sveriges konsumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. I de 

konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ingår utsläpp som svensk konsumtion orsakar 

utomlands. 

De konsumtionsbaserade utsläppen är ett kompletterande mått till de så kallade territoriella 

utsläppen som används för att följa upp klimatmålen i Sverige och vår del av EU:s mål för att nå 

Parisavtalet. Konsumtionsutsläppen visar var våra utsläpp uppstår som individ och kan därmed visa 

oss var vi kan agera mer klimatsmart. 

2010 antog riksdagen ett generationsmål för Sverige som anger inriktningen för svenskt miljöarbete. 

Målet understryker behovet av att utsläppsminskningar i Sverige inte får ske på bekostnad av miljö 

eller hälsa i andra länder och därför behöver vi kunna följa upp även de utsläpp som orsakas av vår 

import. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser 

Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken 

ska fokusera på. En av satserna formulerar målbilden som att ”Konsumtionsmönstren av varor och 

tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.” 

Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas väl under två 

grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 

För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” bör de 

globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050. Det motsvarar en resa till 

södra Spanien tur och retur för en person. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser 

motsvarar cirka 8 ton per person och år.  För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala 

utsläppen vara högst 1 ton per person och år till 2050. 

 

Bild: Naturvårdsverket hemsida – konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser 
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Offentlig konsumtion 

Gruppen hushållens konsumtion består av utsläpp som kan kopplas till hushållens utgifter för varor 

och tjänster, som används för att tillgodose hushållens behov. Sådana varor och tjänster som 

finansierats av offentliga myndigheter, exempelvis tandvårdsbidrag, ingår inte i denna grupp, de 

ingår istället i offentlig konsumtion. 

Tre femtedelar av de totala utsläppen kommer ifrån hushållen, de resterande två femtedelarna 

kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar.  

Offentlig konsumtion motsvaras av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och 

myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar är utsläpp kopplat till inköp av 

byggnader, maskiner, datorer och värdeföremål samt lagerinvesteringar.  

Utsläpp från investeringar kommer oftast från utlandet. Cirka 57 procent av de konsumtionsbaserade 

utsläppen kommer ifrån utlandet i form av investeringar och hushållens import av livsmedel och 

övriga konsumtion. Det är stora utsläpp från andra länder i de flesta sektorerna förutom 

transportsektorn. Att transportrelaterade utsläpp främst sker i Sverige beror på att majoriteten av 

personbilstransporterna sker inom Sverige gränser. 

Det saknas idag möjlighet att mäta konsumtionsbaserad utsläpp av koldioxid på kommunal nivå. 

Beräkningar sker utifrån ett genomsnitt och schablon. 

  



35 
 

Bilaga 9 Cirkulär ekonomi 
Vad är cirkulär ekonomi? 

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan 

som följer av denna. Cirkulär ekonomi brukar beskrivas utifrån en biologisk och en teknisk 

materialcykel (se bild nästa sida). Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen i respektive 

cykel kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och 

deponeringen av avfall minskar.  

I den biologiska materialcykeln cirkulerar mat och biobaserade material som är lämpliga att återgå till 

naturen efter användning i samhället. Efter biologisk nedbrytning genom kompostering eller rötning, 

varvid biogas kan utvinnas, kvarstår näring. I viss utsträckning finns det även möjlighet att återföra 

näringsämnen i aska efter förbränning av biologiskt material. Genom naturens egna processer bidrar 

näringen till att återbilda förnybara resurser, som sen kan bli till nya material, som blir näring för nya 

resurser och så vidare.  

En förutsättning för att materialet ska kunna cirkulera i denna cykel är att det inte innehåller några 

oönskade ämnen eller att materialet inte kan brytas ned. I den tekniska materialcykeln cirkulerar 

produkter, komponenter och material som är producerade och designade för att cirkulera med sådan 

kvalitet och säkerhet att de kan återanvändas, enkelt repareras, renoveras, moderniseras eller 

materialåtervinnas.  

I den tekniska cykeln cirkulerar material av såväl biologiskt som icke-biologiskt ursprung. Biologiskt 

material kan först cirkulera i den tekniska materialcykeln för att sen, när det inte längre går att 

upprätthålla värdet på materialet, återföras till naturen i den biologiska materialcykeln. I den 

tekniska materialcykeln kan produkterna hanteras genom uthyrning, leasing eller retursystem för 

återanvändning för att förlänga livslängden och öka användningen av varje produkt, vilket minskar 

behovet av att tillverka nya produkter.  

Att främja innovation och nya affärsmodeller längs hela det cirkulära flödet är en viktig del för att 

lyckas med denna utveckling. Genom att hantera materialen mer cirkulärt i den biologiska eller 

tekniska cykeln kan värdeläckage från samhällets materialflöden minska och även mängden avfall 

som behöver bortskaffas och därmed inte kan användas som en resurs. Biobaserade produkter som 

ersätter fossilbaserade produkter spelar en viktig roll i en cirkulär ekonomi. 

Företag som på olika sätt ser avfall som en resurs, till exempel genom så kallad industriell symbios 

där ett företag utnyttjar ett annat företags avfall som en resurs i sin egen produktion och processer, 

spelar också en viktig roll. I en cirkulär ekonomi designar företagen sina produkter och komponenter 

så att de ska hålla länge och vid behov kunna repareras, moderniseras och slutligen återvinnas när de 

inte längre kan återbrukas.  

I kombination med mer digitala och tjänstebaserade affärsmodeller som innebär att produkterna 

används mer effektivt, till exempel genom uthyrning eller återanvändning liksom optimerad 

produktanvändning, kan en övergång till en mer cirkulär ekonomi effektivisera resursanvändningen. 

Fysiska produkter kan även ersättas av digitala motsvarigheter som kan kombineras för att ytterligare 

minska användningen av material. Detta är viktigt då all resursanvändning, både förnybara och icke-

förnybara resurser, medför olika former av miljöpåverkan. I en cirkulär ekonomi är regelverk, 

infrastruktur, prissättning, marknadslösningar och affärsmodeller utformade för att främja en giftfri 

och cirkulär materialhantering. Där används avfall som en resurs, och producenter, konsumenter och 

användare har möjlighet och drivkrafter att göra cirkulära val. 
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Bild: Regeringens nationella strategi – ”Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige” 

Varför behövs en cirkulär ekonomi?  

Under de senaste fem decennierna har världens befolkning fördubblats, materialutvinningen 

tredubblats och bruttonationalprodukten fyrdubblats. FN:s Internationella Resurspanel har 

konstaterat att utvinning och bearbetning av naturresurser har ökat kraftigt under de senaste två 

decennierna, vilket nu är orsak till mer än 90 procent av förlusten av biologiska mångfald och 

vattenbrist, samt ungefär 50 procent av vår klimatpåverkan globalt sett. Det är därför av största vikt 

att ställa om resursanvändningen för att skydda våra ekosystem. Ekonomin är dock fortfarande i stor 

utsträckning uppbyggd kring snabb förbrukning av råvaror. När kostnaden för jungfruliga material 

inte speglar deras fulla miljöpåverkan försvagas incitamenten för att hushålla med resurser. 

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion uppgick år 2017 till nio ton per person och år. 

Senast år 2050 behöver världens utsläpp minska till under ett ton per person i snitt. Två tredjedelar 

av svenskarnas utsläpp kommer från hushållen, medan offentlig konsumtion och investeringar står 

för resterande tredjedel. Hushållens konsumtionsbaserade utsläpp domineras av utsläpp från 

konsumtion av transporter, livsmedel och boende. Återstoden av utsläppen kommer från 

investeringar i exempelvis byggnader och maskiner, samt offentlig konsumtion, det vill säga de varor 

och tjänster som offentlig verksamhet köper in. Världens länder behöver anpassa 

resursanvändningen så att samhällen kan utvecklas samtidigt som miljöpåverkan minskar. Här är 

omställningen till en cirkulär ekonomi avgörande. 
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Bilaga 10: Kolsänkor 
Negativa utsläpp, det vill säga infångande av koldioxid, har lyfts upp av FN:s klimatpanel IPCC som 

nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålen. Här är en översikt över de vanligaste metoderna för 

kolinbindning.  

För att ha en chans att begränsa temperaturökningen till under 2°C krävs enligt IPCC en storskalig 

användning av det som kallas för Negative Emission Technologies (NET). NET omfattar ett antal olika 

tekniker för att binda in koldioxid och avlägsna det från cirkulationen; skapa kolsänkor helt enkelt. 

Förenklat kan man säga att det handlar om att koldioxid 

1) binds in i växter 

2) löses upp i vatten 

3) tas upp direkt ur luften eller ur rökgaser 

4) binds in vid vittring av mineraler i berggrunden eller när cement härdar. 

Definitionen av kolsänka 
En kolsänka är en funktion eller process där koldioxid tas upp ur luften och lagras under en lång tid. 

Vad som är lång tid kan diskuteras, och de kolsänkor som hänvisas till här binder kol i allt från ett 

decennium till tusentals år. 

Inbindning i växter och mark 

Växter som fotosyntetiserar tar upp koldioxid från atmosfären och omvandlar det till kolhydrater 

som binds in i växtens biomassa. Växter binder därför kol, framför allt under sin tillväxtfas. När 

växten senare dör och förmultnar eller förbränns återgår en del av kolet som koldioxid och 

metangaser till atmosfären. En annan del, framför allt kol som finns i rötterna men även en del av det 

som tidigare funnits i överjordiska delar och som lämnas att förmultna, binds in i marken i mer eller 

mindre stabila föreningar. Den organiska halten i marken ökar därför långsamt och det sker en 

långsiktig ackumulering av kol i marken, åtminstone i Nordens kallare klimat och så länge som 

marken lämnas ostörd. 

Globala beräkningar visar att ungefär 80 procent av kolet finns i marken. Kolet i marken är också 

drygt tre gånger större än den atmosfäriska. Bara havet innehåller mer kol. Markkol är därför mycket 

betydelsefull ur klimatsynpunkt. 

Genom att öka andelen grönytor, öka tillväxten hos vegetationen i de grönytor som redan finns och 

sköta dem klimatsmart kan mer koldioxid bindas in i vegetation och mark. Ökad andel grönyta har 

generellt positiva effekter även på många andra svenska miljömål, utöver klimatmålet, men där finns 

även vissa konflikter. 

Biokol 
Om växtmaterial istället för att lämnas att brytas ned samlas in och upphettas under syrefria 

förhållanden via en process som kallas pyrolys kan en stor andel av det kol som växterna har 

ackumulerat bindas in i mycket beständig produkt som kallas biokol. Biokol återförs till marken och 

är, förutom en jordförbättrande produkt, stabilt i marken. Det beräknas ha en halveringstid på 150 – 

5 000 år och klassades 2018 som en Negative Emission Technology av IPCC. 

En fördel med metoden är att biokol kan produceras från flera olika typer av organiskt material, med 

fördel från restprodukter såsom park- och trädgårdsavfall, alger, tång, slam och frörens. Kolet i dessa 

organiska restprodukter har bundits in i närtid, i de flesta fall året innan pyrolys, vilket innebär att kol 

kan bindas in och stabiliseras i form av biokol mycket snabbt. 
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BECCS 

En av de metoder som det pratats mest om under senare år är BECCS, som står för BioEnergy with 

Carbon Capture and Storage. Det är en kombination av inbindning av koldioxid i växtbiomassa och 

geologisk koldioxidinlagring. Vid BECCS fångas det kol som biomassan har bundit från atmosfären 

upp och omdirigeras till berggrunden, istället för att återgå till atmosfären såsom det gör om 

växterna lämnas att brytas ned. På så sätt skapar BECCS-system ett flöde av koldioxid från 

atmosfären till underjorden. 

Forskning och erfarenheter från pågående koldioxidlagringsprojekt visar att den förväntade 

lagringstiden i geologiska formationer är mycket lång, troligtvis miljontals år. En annan fördel med 

BECCS-teknologin är att den geologiska lagringen av koldioxiden inte påverkas i samma omfattning av 

omvärldsfaktorer, såsom till exempel temperaturökningar och avverkning, som lagring i hav och skog 

gör. 

BECCS-teknologin benämns olika beroende på kontext och författare, och förkortningar såsom BECS, 

biomass-based CCS, BCCS och biotic CCS förekommer. Alla syftar dock på det som IPPC benämner 

som BECCS. 

Inbindning i havet 

När forskarna för flera decennier sedan började räkna på globala kolbudgetar upptäckte man att en 

del kol ”försvann”, det fanns en så kallad ”missing sink”. Denna sänka visade sig senare vara havet – 

koldioxiden i atmosfären reagerar med havsvattnet och bildar kolsyra. När havsvattnet rörs om blir 

denna process effektivare. 

Det har föreslagits att koldioxidinbindningen i havet skulle kunna accelereras, både på biologisk och 

kemisk väg. Genom att gödsla näringsbegränsade områden i havet skulle den biologiska aktiviteten, 

och därmed även koldioxidinbindningen, kunna öka. Samma sak skulle kunna ske genom att öka pH i 

havet med hjälp av alkaliska ämnen. 

Men ju mer koldioxid som binds in i havsvattnet, desto surare blir vattnet.  

DAC och CCS 

DAC, eller Direct Air Capture, innebär att koldioxid binds in från atmosfären med hjälp av kemiska 

reaktioner. Ett liknande sätt är CCS, Carbon Capture and Storage, där koldioxiden fångas upp direkt 

från de rökgaser som bildas vid förbränning, binds in och sedan lagras i berggrunden. Det finns flera 

olika tekniker för att göra detta. Gemensamt för dem alla är att de är både energi- och 

resurskrävande och det krävs ofta relativt stora anläggningar och utrymmen för att de ska fungera. 

Vittring 

När vissa mineraler vittrar, det vill säga när de löses upp, binds koldioxid in. Genom att påskynda 

denna process skulle koldioxid kunna bindas in och de resulterande produkterna lagras i jorden eller 

begravas i berggrunden eller havet. 

När cement härdar binds också koldioxid in. Det är dock en cirkulär process, eftersom koldioxiden 

frigörs från kalkmineralet vid tillverkningen av cementet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KS 2021/00274  

Uppdrag från kommunfullmäktige om att ta fram en energi- och 
klimatplan, förslag att remittera ärendet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Uppdraget innebar att energi- 

och klimatplanen skulle innehålla lagkraven enligt lagen om kommunal 

energiplanering, ett fossilfritt Uddevalla 2030 samt kopplas till strategiska 

ställningstagande i den nya Översiktsplanen.  

Ett förslag till energi- och klimatplan har arbetats fram med inspel från 

samhällsbyggnadsförvaltningen, utvalda funktioner inom kommunens verksamhet, 

Uddevalla energi, Uddevalla hamn och Uddevallahem. Planen berör energianvändning 

och klimatpåverkan inom kommunens territorium och kommunens verksamhet samt 

bolag. Klimatanpassning ingår ej. 

Planen består av omvärldsanalys och trender, nuläget för Uddevalla kommun samt 

övergripande mål, framtidsbild till 2030 inom tre utvalda temaområden samt ansvar och 

uppföljning. Åtgärdsplan ligger separat i bilaga 1. Åtgärdsplan 

Förslag att energi- och klimatplan remitteras för synpunkter. Synpunkter kommer att 

beaktas för att ge ytterligare inspel i planen. 

Förslag att energi- och klimatplanen remitteras till följande: 

 

 Samtliga nämnder 

 Uddevalla energis styrelse 

 Uddevalla hamns styrelse 

 Uddevalla Omnibus styrelse 

 Uddevallahems styrelse 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30. 

Energi och klimatplan för Uddevalla kommun. 

Uppdrag att ta fram en energi och klimatplan.  

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Listan över remissinstanser ska kompletteras med de politiska 

partierna.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och antar 

tilläggsyrkandet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka energi- och klimatplanen på remiss enligt sändlistan ovan, kompletterad med 

de politiska partierna, för svar senast den 1 september 2021.  
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 

Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige om att ta fram en energi- 

och klimatplan  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Uppdraget innebar att energi- 

och klimatplanen skulle innehålla lagkraven enligt lagen om kommunal 

energiplanering, ett fossilfritt Uddevalla 2030 samt kopplas till strategiska 

ställningstagande i den nya Översiktsplanen.  

Ett förslag till energi- och klimatplan har arbetats fram med inspel från 

samhällsbyggnadsförvaltningen, utvalda funktioner inom kommunens verksamhet, 

Uddevalla energi, Uddevalla hamn och Uddevallahem. Planen berör energianvändning 

och klimatpåverkan inom kommunens territorium och kommunens verksamhet samt 

bolag. Klimatanpassning ingår ej. 

Planen består av omvärldsanalys och trender, nuläget för Uddevalla kommun samt 

övergripande mål, framtidsbild till 2030 inom tre utvalda temaområden samt ansvar och 

uppföljning. Åtgärdsplan ligger separat i bilaga 1. Åtgärdsplan 

Förslag att energi- och klimatplan remitteras för synpunkter. Synpunkter kommer att 

beaktas för att ge ytterligare inspel i planen. 

Förslag att energi- och klimatplanen remitteras till följande  

 Samtliga nämnder 

 Uddevalla energis styrelse 

 Uddevalla hamns styrelse 

 Uddevalla Omnibuss styrelse 

 Uddevallahems styrelse 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-04-30 

Energi och klimatplan för Uddevalla kommun 

Uppdrag att ta fram en energi och klimatplan  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka energi- och klimatplanen på remiss enligt sändlistan ovan för svar senast den 

1 september 2021 
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Uppdraget innebar att energi- 

och klimatplanen skulle innehålla lagkraven enligt lagen om kommunal 

energiplanering, ett fossilfritt Uddevalla 2030 samt kopplas till strategiska 

ställningstagande i den nya Översiktsplanen. 

 

Arbetet med att ta fram ett förslag energi- och klimatplan påbörjades i februari 2020. En 

struktur för organisation och arbetsmetod togs fram som förankrades med 

kommundirektörens ledningsgrupp och samhällsplaneringsutskottet. Ett förslag på 

energi- och klimatplanen har tagits fram i projektform där kommundirektören har varit 

projektägare och kommunens miljöstrateg har varit projektledare. Under processen att ta 

fram planen har en sakkunning kring energi- och klimatfrågor deltagit som stöd till 

projektledaren. Arbetsmetoden innebar att ta fram en nulägesanalys, identifiera och 

prioritera fokusområden, utifrån det formulera lämpliga mål och resurssätta 

åtgärdsförslag samt uppföljning genom lämpliga nyckeltal eller indikatorer.  

 

För att komma vidare i arbete, i och med att Coronaepidemin bröt ut, så gjordes ett 

utskick till samhällsbyggnadsförvaltning, helägda bolag och stiftelsen Uddevallahem, 

för att få in uppgifter om nuläget kring arbetet med fossilfritt Uddevalla 2030 och 

förslag på åtgärder till ny energi- och klimatplan. Uppgifter samlades in och togs hand 

inför det kommande arbetet. 

 

Under hösten 2020 var det fortsatt restriktioner kring coronaepidemin som begränsade 

möjligheterna till stora arbetsmöten. Arbetet med att ta fram energi- och klimatplanen 

intensifierades genom att en mindre grupp med utvalda funktioner inom kommunens 

verksamhet deltog och gav inspel till planen. Kommunala bolagen inbjöds till digitala 

möten och möjlighet till inspel i planen. Processen och planens innehåll och utformning 

har regelbundet stämts av med projektägaren. Under våren 2021 presenterades energi- 

och klimatplanen i samband med budgetdialogen. 

 

Planen innehåll berör energianvändning och klimatpåverkan inom kommunens 

territorium och kommunens verksamhet samt bolag. Planen uppfyller kraven enligt 

lagkrav om kommunal energiplanering och tar höjd för fossilfritt Uddevalla 2030. 

Energi- och klimatplanen är en specificering av den nya översiktsplanen som planeras 

antas under 2022 och som har inriktning att bli fossilfri kommun 2030 genom att fasa ut 

fossila energikällor, minska utsläpp från transportsektorn, ökad självförsörjningsgrad av 

el, säkerställa hållbar energiproduktion och att fler områden ansluts till fjärrvärme.  

Planen består av omvärldsanalys och megatrender inom klimatområdet, nuläget för 

Uddevalla kommun samt övergripande mål, framtidsbild till 2030 inom tre utvalda 
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temaområden samt ansvar och uppföljning. Åtgärdsplan ligger separat i bilaga 1. 

Åtgärdsplan 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2019/00827  

Uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan och en 
klimatanpassningsplan  

Sammanfattning 

I Strategisk plan för mandatperioden står bland annat att en hållbar miljömässig 

utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med 

målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Det finns även en lag om 

kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som innebär ska det i varje kommun ska ha 

en aktuell energiplan. Nuvarande energiplan antogs 2015 och gäller till 2019.  Minskad 

energianvändning och övergång till förnybara energikällor är viktig åtgärd för att 

minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet. Nuvarande lag från 1977 om 

kommunal energiplanering är enligt Energimyndigheten föråldrad. Det finns förslag till 

regeringen om ändring till lagstiftning om kommunal energi och klimatstrategi/plan.  

Kommunen står inför utmaningar när det gäller klimatförändringen som pågår och som 

inte kan förhindras i framtiden. Redan idag kan extrema väderhändelser påverka 

verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Klimatanpassningsplan handlar om 

att utreda vilka anpassningar som är aktuella för Uddevalla kommun samt minska 

sårbarheten och att ta tillvara möjligheter som kan följderna av ett förändrat klimat. 

  

Energi och klimat hänger ihop och kommunen behöver ta fram två olika planer att 

hantera de utmaningar som Uddevalla kommunen står inför.  

En energi- och klimatplan för att möta lagkraven enligt lagen om kommunal 

energiplanering samt fossilfritt Uddevalla 2030.  

En klimatanpassningsplan för att kartlägga risker och ta fram åtgärder för 

klimatanpassning samt prioritera åtgärderna. 

  

Båda planerna berör hela kommunen geografiskt och inkluderar också kommunens 

bolag.  

  

Det är viktigt att innehållet i de båda planerna kopplas ihop med kommunens övriga 

strategiska dokument och hänger ihop med strategiska ställningstaganden i den nya 

Översiktsplanen.     

 

Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 § 284 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-12.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en energi- och klimatplan för Uddevalla 

kommun, 
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Forts. § 301 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en klimatanpassningsplan för Uddevalla 

kommun.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-16 

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Avdelningen Strategisk Samhällsplanering 
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Utredare Josefin Florell 
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josefin.florell@uddevalla.se 

 

Samråd gällande detaljplan, Ammenäs 1.128 m. fl. 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit detaljplaneförslag för Ammenäs 1:128 för samråd. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillskapande av tolv nya bostäder, uppdelat på fyra 

enbostadshus och ett flerbostadshus. Vidare ska planen säkerställa naturmark och 

möjliggöra att platsen för koloniverksamheten kan bebyggas av nya bostäder.  

 

Kultur och fritid är mycket positiva till att naturmiljöer säkras genom att ett stort stycke 

mark i planområdet blir planlagt som naturmark. För att stärka tillgängligheten till ytan 

för allmänheten och undvika att de tillkommande bostäderna annekterar naturmiljön, 

föreslår kultur och fritid att Kuststigen, som redan passerar i närheten av området, får ett 

större utrymme genom att exempelvis vindskydd och rastplats med eldstad placeras i 

planområdet. Kuststigens sträckning kan även dras om så att den går tvärs över allmän 

platsmark istället för upp genom villaområdet. Kultur och fritid föreslår att Kuststigen 

markeras ut på plankartan enligt bifogad skiss. 

 

Kultur och fritid konstaterar att det finns ökad efterfrågan på friluftsliv, att 

bostadsexploateringen på Fräknestranden och Ammenäs är stor, och att närmsta 

kommunala badplats från planområdet sett är Saxenhof, Mollön och Unda.  

Kultur och fritid ser i ljuset av detta ett behov av en ny badplats på Ammenäs. Detta 

överensstämmer med syftena för riksintresset för högexploaterad kust, som gäller för 

planområdet. Ammenäs är även inkluderat i den pågående badplatsutredningen. Kultur 

och fritid föreslår därför kommunalt huvudmannaskap för naturmarken, och att 

möjligheten att planlägga för badplats utreds.  

 

Planområdet är lokaliserat inom Fräknestranden, som enligt översiktsplan (2010) kan 

kompletteras med bebyggelse om stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden. Ett sätt att 

ta hänsyn till kulturmiljön är att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse.  

I den nu gällande detaljplanen från 2011 finns bestämmelser om röda takpannor och att 

marklov krävs vid fyllnader eller schaktning på mer än 0,5 meter. Kultur och fritid anser 

att sådana bestämmelser bör ingå i den nu för samråd aktuella detaljplanen, särskilt som 

planbeskrivningen nämner ambitioner om att bibehålla områdets karaktär.  

 

Kultur och fritid anser att en bestämmelse om minst 18 graders taklutning bör läggas till 

för att undvika platta tak, då inga av de omgivande husen idag har platta tak. Fler 

utformningsbestämmelser kan läggas till för att uppnå planbeskrivningens ambitioner 

kring gestaltningen, exempelvis fasader i trä. 
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Kultur och fritid är positiva till att detaljplanen möjliggör en blandning av bostadstyper 

och upplåtelseformer. Kultur och fritid är positiva till att möjligheten för 

koloniverksamhet finns kvar i detaljplanen och ser detta som viktigt, då det är en del av 

platsens identitet och en möjliggörare för att fler än de boende ska få tillgång till natur- 

och kulturmiljön på Ammenäs i framtiden.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-07-08 

Planbeskrivning, Ammenäs 1:128  

Plankarta, Ammenäs 1:128 

Karta Kuststigen Ammenäs  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att naturmarken får kommunalt huvudmannaskap för 

att möjliggöra anläggning och drift av en badplats.  

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår samhällsbyggnad att i samråd med exploatör och 

kultur och fritidsförvaltningen utreda de ekonomiska och fastighetsrättsliga 

förutsättningarna för anläggning och drift av ny badplats.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att utformningsbestämmelser från nu gällande 

detaljplan samt ambitioner från planbeskrivningen om gestaltning omsätts i 

utformningsbestämmelser i den nya detaljplanen. 

 

Kultur och fritidsnämnden inkluderar Ammenäs 1:128 som en möjlig lokalisering i 

översynen om spontana aktiva mötesplatser.  

 

Kultur och fritidsnämnden tillstyrker att detaljplanen/planbeskrivningen möjliggör en 

blandning av bostadstyper och upplåtelseformer samt möjliggör fortsatt 

koloniverksamhet.  

  

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritid har mottagit detaljplaneförslag för Ammenäs 1:128 för samråd. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, säkerställa naturmark och 

möjliggöra att platsen för koloniverksamheten kan bebyggas av nya bostäder. 

Sammantaget rör det sig om tillskapandet av tolv nya bostäder uppdelat på fyra 

enbostadshus och ett flerbostadshus. Planbestämmelserna medför att villorna kan vara 

två våningar och flerbostadshuset tre våningar.  
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Naturmiljön och dess vikt för det rörliga friluftslivet  

Kultur och fritid konstaterar att det finns ett sammanhängande naturområde från 

Högåsberget, genom planområdet i form av en slänt och ner till kustlinjen. Kultur och 

fritid är positiva till att naturmiljöer säkras genom att ett stort stycke mark i planområdet 

blir planlagt som naturmark. Kultur och fritid ser det även som viktigt att 

nytillkommande bostäder inte annekterar naturmarken och ser gärna att kommunen 

säkerställer så att det är tydligt på plats att naturmarken är allmän platsmark och alltså 

till för allmänheten. Det ska även vara tydligt för den som färdas i havet i exempelvis 

båt eller kajak att det är fritt fram att gå i land i planområdet.   

 

För att stärka tillgängligheten till ytan för allmänheten föreslår kultur och fritid att 

Kuststigen, som redan passerar området, får ett större utrymme genom att exempelvis 

vindskydd och rastplats med eldstad placeras i planområdet. Kultur och fritid föreslår 

även att Kuststigens sträckning kan dras om så att den går tvärs över allmän platsmark 

istället för upp genom villaområdet och markeras ut på plankartan (se bifogad skiss). 

Detta kan vara ett sätt att tydliggöra att den parkliknande naturmarken är till för 

allmänheten.   

 

Kultur och fritid ser även att den del av planområdet som är planlagt som naturmark har 

stora värden för det rörliga friluftslivet och potential att bli en mötesplats. För att säkra 

att allmänheten kan och vill nyttja platsen, kan bänkar, bord och lekplats placeras där.  

 

Vidare ser kultur och fritid att det är av vikt att den befintliga bollplanen och lekplatsen 

bevaras. Kultur och fritid anser att naturmiljön på platsen och dess värden för 

friluftslivet bör värnas genom en varsam byggprocess. 

 

Förslag om ny badplats 

Havsstensfjorden är riksintresse för friluftsliv. Planområdet är dessutom lokaliserat 

inom riksintresse för högexploaterad kust (4:e kapitlet miljöbalken). Ett av syftena med 

detta riksintresse är att turismen och det rörliga friluftslivet särskilt ska beaktas1. 

Exempel på värden enligt miljöbalkens fjärde kapitel:  

 Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjligheter till 

båtsport  

 Rekreationsmiljö för ett stort antal människor 

 Tillgängliga och attraktiva bad-, strand- och skärgårdsområden i vissa delar2 
 

Kultur och fritid konstaterar att det finns ökad efterfrågan på friluftsliv, att en kraftig 

bostadsexploatering skett och sker på Fräknestranden och Ammenäs, och att närmsta 

kommunala badplats från planområdet sett är Saxenhof, Mollön och Unda. Saxenhof är 

beläget på ett avstånd om cirka 8 kilometer och de andra två kräver bil då de är belägna 

                                                      
1 Länsstyrelsen, 2015 
 
2 Rapport_2000_8_Kustomradet_och_skargarden_i_Bohuslan.pdf (lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc6709/1531730557751/2015-44.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Samby/Obruten_kust/Rapport_2000_8_Kustomradet_och_skargarden_i_Bohuslan.pdf
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på andra sidan Uddevallabron. Kultur och fritid anser att lokalisering av en mötesplats i 

Ammenäs hade inneburit ett viktigt tillskott av kommunal närvaro i området, men även 

att många hade kunnat nå platsen via cykel vilket stärker barn och ungas självständighet 

och ökat rörelseutrymme. 

 

Kultur och fritid ser i ljuset av detta ett behov av en badplats på Ammenäs. Att den 

parkliknande miljön samt strandlinjen föreslås planläggas som naturmark gynnar den 

möjligheten, samt att det överensstämmer med syftena för riksintresset för 

högexploaterad kust. Kultur och fritid föreslår därför kommunalt huvudmannaskap för 

naturmarken, för att möjliggöra att det planläggs som badplats. Ekonomiska och 

fastighetsrättsliga aspekter behöver utredas i samråd med samhällsbyggnad och i 

samråd med exploatören.  

 

Kultur och fritid föreslår vidare att den mark som är planlagt för parkering utökas, för 

att tillfredsställa behovet av parkeringsplatser som en badplats medför. Plats för 

cykelparkering behöver också säkras. Det är emellertid mycket viktigt att denna 

anläggning anpassas till naturmiljön för att bibehålla dess kvalitet.  

 

Gestaltning och kulturmiljö 

Planområdet är lokaliserat inom Fräknestranden, som enligt översiktsplan (2010) kan 

kompletteras med bebyggelse om stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden. Ett sätt att 

ta hänsyn till kulturmiljö är att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse. I den 

nu gällande detaljplanen från 2011 finns bestämmelser om röda takpannor och att 

marklov krävs vid fyllnader eller schaktning på mer än 0,5 meter. Kultur och fritid anser 

att sådana bestämmelser bör ingå i den nu för samråd aktuella detaljplanen, särskilt som 

planbeskrivningen nämner ambitioner om att behålla samma karaktär på området.  

 

Kultur och fritid anser att fler bestämmelser kan tilläggas till detaljplanen för att nå 

denna ambition. Taklutningen är föreslagen till maximalt 38 graders lutning, kultur och 

fritid anser att en bestämmelse om minst 18 graders lutning bör läggas till för att 

undvika platta tak, då inga av de omgivande husen idag har platta tak. Vidare 

utformningsbestämmelser skulle kunna vara trä som fasadmaterial och röda tak, gärna i 

tegel. Fasadmaterial i trä kan även bidra till att flerbostadshuset får den bohuslänska 

magasinkänslan som beskrivs i planbeskrivningens. Kultur och fritid ser det som 

positivt om flerbostadshusets gestaltning liknar illustrationen i planbeskrivningen.  

 

Kultur och fritid är positiva till att detaljplanen möjliggör en blandning av bostadstyper 

och upplåtelseformer och ser gärna att samhällsbyggnad i exploateringsavtal reglerar att 

en viss andel av bostäderna blir hyresrätter. Kultur och fritid är positiva till att 

möjligheten för koloniverksamhet finns kvar i detaljplanen och ser detta som viktigt, då 

det är en del av platsens identitet och en möjliggörare för att fler ska få tillgång till 

natur- och kulturmiljön på Ammenäs i framtiden.  
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Gällande tillgången till service anges i planbeskrivningen att man inom 1,5 kilometers 

radie ”hittar det mesta”, kultur och fritid efterfrågar förtydligande av vad detta innebär.  

 

Gällande service i form av kultur- och fritidsverksamheter finns exempelvis Rampen 

och Ljungskile bibliotek på cirka 14 kilometers avstånd vardera (med bil). Detaljplan 

för ny skola på Skäret har varit föremål samråd, skolans kommer vara belägen cirka tre 

kilometer från planområdet. Givet att skolan utformas utifrån kultur och fritids förslag 

om att lokalerna ska kunna användas efter skoltid, kan den utgöra en mötesplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  

Enhetschef anläggningar 
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INLEDNING 

1 Handlingar och utredningar 
Planförslaget består av: Planbeskrivning   Plankarta 
 Fastighetsförteckning  Grundkarta 
  
 Samråd om behovsbedömning, Länsstyrelsen 2020-06-01 
 
 Dagvattenutredning 2020-09-10  Bergsteknisk utredning 2020-11-12 
 Utförd av Rörkonsult i Uddevalla AB Utförd av Forcit Consulting AB 
 
 Geoteknik 2001-12-10  Geoteknik 2001-12-11 
 Utförd av Bohusgeo AB  Utförd av Bohusgeo AB 
 
 Geoteknik (537-03) 2002-01-25  Geoteknik 2002-02-01 
 Utförd av Bohusgeo AB  Utförd av Bohusgeo AB 
 
 Geoteknik 2002-09-10 
 Utförd av Bohusgeo AB 
      

2 Sammanfattning av planförslaget 
I ett förslag till ny detaljplan föreslås en utbyggnad av villaområdet Ammenäs. Ammenäs är beläget vid Byfjordens 
utlopp i Havstensfjorden, 15 km sydväst om centrala Uddevalla. Ammenäs var under en period ett 
sommarstugeområde som har förtätats och kommit att alltmer permanent bebos. Planförslaget ska möjliggöra 
byggrätter för bostadsändamål. Totalt bedöms 3 st. tomter kunna inrymmas i det södra bebyggelseområdet och 1 st. 
tomt på den befintliga kolonin. En variation av enbostadshus och flerbostadshus. Den föreslagna 
bostadsbebyggelsen kan fungera som komplettering till omgivande bebyggelse. Vid placering av byggnaden ska stor 
hänsyn tas till befintliga förutsättningar, tillgänglighet och eventuell påverkan på omkringliggande bebyggelse. För att 
säkerställa att ny bebyggelse placeras på ett sätt som inte medför olägenhet för omgivningen förses planen med 
bestämmelser som begränsar bebyggelsens omfattning. 
Detaljplaneförslaget överensstämmer med Miljöbalken 3, 4 och 5 kap avseende god hushållning av mark och vatten 
och god miljökvalitet. En behovsbedömning om planen medför en betydande miljöpåverkan har genomförts och ingår 
i planhandlingarna. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas för 
”Ammenäs 1:128 m.fl.”. 
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3 Planprocessen 
Planbeskrivningen ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat 
förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden 
som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med 
kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras organisatoriskt, tekniskt, ekonomiskt och 
fastighetsrättsligt behandlas också i planbeskrivningen. 
Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt 
övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. 
Planprocessen bedrivs med standardförfarande.  
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11–35 (PBL 2010:900). Förslaget till detaljplan kommer att 
handläggas med ett standardförfarande eftersom detaljplanen: 
 - är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
 - inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
 - inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 

 
 

4 Planens syfte och bakgrund 

4.1 Syfte 
Syftet med planen är att komplettera befintlig bebyggelse samt medge ny bostadsbebyggelse inom området. Vidare 
är syftet att säkra naturlandskapet i dalgången. 
 

4.2 Bakgrund 
Ägaren till Ammenäs 1:128, Uddevallakustens fastigheter fick planbesked 2019-09-25. 
De vill bygga bostäder, två friliggande villor och ett flerbostadshus och i framtiden möjliggöra för nya bostäder på 
kolonin. 
 
Istället för att bygga på den platta öppna ytan vill man placera bebyggelsen mellan dalgångarna i den högre delen av 
området som idag är naturmark. Omvandling av fritidshus till åretrunthus har pågått länge i området och efterfrågan 
finns på lägenheter som skulle göra det möjligt att bo kvar i området när man inte längre orkar med en egen villa och 
trädgård. 
Ägarens önskemål om ändring, jämfört med idag gällande detaljplan, skulle innebära mer naturmark och att den ytan 
som är lättast åtkomlig för allmänheten och har störst potential till rekreation säkerställs som naturmark för framtiden. 
 
Startmöte mellan Uddevallakustens fastigheter och Uddevalla kommun hölls 2020-03-03. 
 

4.3 Planens huvuddrag 
Huvuddraget med den nya detaljplanen är att säkerställa långsiktig allmän tillgänglighet till det centrala grönområdet 
genom att planera det som naturmark. Vidare syftar planen till att möjliggöra för komplettering av bebyggelse i 
Ammenäsområdet på lämpliga platser i förhållande till landskapet och området.  
 

Den planerade nybyggnationen kommer att uppta en byggyta av ca 550kvm och inrymma 11 wc/duschutrymmen, 2st 
1-bostadshus och 1st flerbostadshus om 8 lägenheter. Intentionen är att husen ska placeras i naturliga fickor mellan 
uppstickande bergspartier. I planen finns också möjligheter att i framtiden bygga bostäder på kolonin med 
förutsättningar att max byggyta är 15% av fastighetsarean, en nockhöjd på max 7,5 meter och med max taklutning 
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på 38 grader. Dessa föreskrifter är anpassade efter områdets övriga bebyggelse så att en eventuell byggnation ska 
smälta in likt övrigt i området. 
 
Bevarande av den befintliga parken skapar en naturlig lunga med tillgänglighet till bad, lek rekreation samt 
fotbollsplan, för många boende i området. 

 
Foto över området som idag är byggbar mark men som i förslag till ny detaljplan ändras till naturmark. 
 

5 Tidigare ställningstagande 

5.1 Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan, antagen 2010 redovisar Uddevalla kommun sin inställning till de särskilda 
hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB, där anges att området norr om Fräknestanden utgörs av bostäder 
som kan permanentas och kompletteras i närheten av VA-ledning. 
Kustzonen där planområdet ingår, anses av kommunen kunna rymma ny bebyggelse, förutsatt att placering, 
formgivning och färgsättning präglas av kunskap och aktsamhet. Den befintliga bebyggelsen i kustzonen bör kunna 
kompletteras om det tas stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt vattentillgång, grundvattenkvalitet  
 
För området gäller även en fördjupad översiktsplan för Staden Uddevalla, antagen 1996. 
I denna markeras området idag som: Befintlig stadsbebyggelse, bostäder, icke störande verksamheter, service, 
handel, närleksplatser mm. 
 

5.2 Detaljplaner 
Följande detaljplaner gäller inom och strax utanför planområdet: 
Ammenäskolonin, Ammenäs 1:33, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:55, 1:225, 1:56 och 1:128 samt delar av 1:2 och 1:7. 
(Arkivnummer akt 1485K-P12/2, FO 117, Fo 111 resp. 1485K-P2003/23). Genomförandetiden löpt ut.  
Utanför planområdet finns följande detaljplaneändringar: 
Ändring av detaljplan Forshälla 2, akt 1485K-P2002/11, FO2Ä antagen av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 21 
mars 2002, gäller öster och nordost om planområdet. (Gäller även inom nuvarande Ammenäs 1:230 inom 
planområdet). Genomförandetid löpt ut. 
 
Ändring av detaljplan Forshälla 16, akt 1485K-P2002/15, FO16Ä, antagen av Miljö- och stadsbyggnadskontoret 18 
april 2002, gäller norr om planområdet. Genomförandetid löpt ut. 
 

5.3 Riksintresse 
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål de är 
mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. Det ska ske i enlighet med 
hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, friluftslivet samt riksintressen.  
 
Uddevalla kommun har en kuststräcka på hela 27 mil och centralorten är Uddevalla. Kommunens kustzon ingår i de 
särskilda områden som är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet av riksintresse 
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enligt 4 kap. MB. Kustområdet och skärgården i Bohuslän hyser stora natur- och kulturvärden där exploatering får 
ske endast om det påtagligt inte skadar områdets natur- och kulturvärden. 
 

Vissa utpekade områden i kombination med väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför enligt kommunen ingen 
påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till 
befintlig bebyggelse medför ingen påtaglig skada på värdena inom kustzonen.  
 
Det aktuella planförslaget bedöms innebära en marginell påverkan hos natur- och kulturvärden. Därmed väntas 
detaljplanen inte innebära någon avsevärd påverkan hos riksintressen enligt MB. 
 

6 Planeringsförutsättningar 

6.1 Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i Ammenäsområdets västra del utefter Stångevägen och Ingemansväg. 
Planområdets areal ca 3,5 ha. 
 
Kommunen äger ingen mark inom eller i närheten av planområdet. Själva Ammenäskolonin utgörs av fastigheterna 
Ammänäs 1:56 och 1:128. Kolonin ägs av stift Angered-Bergums för sommaranläggn Ammenäs med säte i 
Göteborg. 

6.2 Markägarförhållanden 
Uddevallakustens Fastigheter AB har skrivit avtal med Stiftelsen Angered-Bergum för sommaranläggning Ammenäs 
gällande köp av mark på fastigheten Ammenäs 1:128. 
 

6.3 Markanvändning 

 
Förslag till plankarta inför samråd 

 
Detaljplanen består av fritidsbebyggelse, åretruntboende, koloniverksamhet och stor del naturmark. 
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6.4 Geotekniska förhållanden 
Geotekniska förutsättningarna har tidigare (utförda 2002 av BohusGeo) bedömts som goda – säkerheten mot skred 
har bedömts som tillfredsställande. Vid omfattande schaktning eller fyllning måste stabiliteten kontrolleras.  
Under 2010 har ytterligare geoteknisk undersökning genomförts med syfte att kartlägga jordlagerförhållanden och 
bedöma släntstabiliteten. Resultatet visar att den föreslagna bebyggelsen inte kommer att medföra att 
släntstabiliteten blir otillfredsställande.  
 
Inga grundvattenobservationer har gjorts. Eftersom området är kuperat och berg i dagen finns flerstädes bedöms 
grundvattenmagasinen vara relativt små. Vattenförsörjningen bedöms i huvudsak erhållas från omkringliggande 
fastmarkspartier.  
 
Tillförsel av vatten från djupt liggande sprickzoner bedöms förekomma endast i ringa omfattning. 
 
Under november 2020 har Forcit Consulting AB har på uppdrag av Kustbyggarna AB utfört en bergstekniks utredning 
med avseende på hållfasthet och byggbarhet för berget vid tomten Ammenäs 1:128. Utredningen innefattar kartering 
via SGU:s berggrundkarta, kartering i fält samt förslag till åtgärder. 
Fältkarteringen omfattar bergarter och lösa block i terrängen. 
 
Syftet är att bedöma om hållfastheten på berget uppfyller kraven för dimensionerande grundtrycksvärde enligt 
Boverkets konstruktionsregler, EKS 10. 
 

 
Område för nybyggnation. 
 

Berggrunden består av en ljust mörkare vit-rosa granodiorit/granit med gnejs till massformig struktur. 
Bergarten är ställvis mer jämnkornig, ställvis med större strökorn. Glimmerhalten bedöms okulärt till max 10%. 
 
Fastigheten i område 1 ligger placerad i en sänka mellan 2 ryggar med berg i dagen. Området är något sankt och lite 
vatten rinner ut i västra området. 
 
Fastigheten i område 2 ligger högre belägen, marken är här torrare. 
 
Fastigheten i område 3 är belägen direkt nedan brant bergsslänt. Nedfallna block noteras längs slänten och vid 
släntfoten. 
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Följande slutsats och rekommendationer har gjorts; 
• Geokonstruktionerna inom projektet bedöms vara i geoteknisk kategori 1, enligt definitioner i kapitel 5. Det 

dimensionerande grundtrycksvärdet är 400kPa enligt kapitel 6. Berget bedöms vara ”mycket starkt” 
(tryckhållfasthet>100MPa) enligt fältobservationer och utvärdering enligt kapitel 7. Därmed bedöms den 
enaxiella tryckhållfastheten för berget i området lever med mycket god marginal upp till kraven som ställs för 
dimensionerande grundtrycksvärde. 

• Berget har ej kunnat observeras de exakta lägena för de nya husen. När avtäckning sker bör viss 
uppmärksamhet iakttas, då eventuella zoner med krossat berg kan påverka plattans stabilitet. För att dessa 
ska påverka stabiliteten krävs dock att de uppträder med en mäktighet/bredd om flera meter. 

• Sydöst om det nya huset i område 3 befinner sig en brantare bergsslänt i nära anslutning till huset. Slänten 
kan komma att behöva rensas från lösa block för att ej riskera att dessa faller ned mot det nya huset. 

• Inom och i anslutning till undersökningsområdet finns fastigheter och eventuella ledningar för bland annat 
vatten-, el- och värmeförsörjning. Vid eventuella sprängningsarbeten intill dessa skall största försiktighet 
vidtas. En riskanalys avseende omgivningspåverkan vid sprängning bör tas fram om en sådan inte redan 
finns. Från denna riskanalys bör förslag på kontrollåtgärder framgå, dessa kan innefatta besiktning och 
vibrationsmätning av fastigheter och infrastruktur inom det bedömda riskområdet. 

 

OMRÅDE 1, Översikt och berg i dagen i västra delen av området. 
Inget synligt berg i läge för nytt hus och relativt finkristalligt berg med gnejsstruktur i västra delen av området.  

 
 
OMRÅDE 2, översikt och berg i dagen i sydöstlig riktning. 
Inget synligt berg i läget för nytt hus men grövre kristallstruktur, massformig struktur. på bergstoppen i sydöstlig 
riktning.  

 
 
OMRÅDE 3, översikt och släntfot mot toppen av höjdryggen i östlig riktning. 
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Inget synligt berg i läge för nytt hus(släntfoten). Notering av ett flertal block som kan komma att behöva rensas bort. 
Finare kristallstruktur med inslag av grövre kvartskristaller. 

 

6.5 Natur 
Området sluttar ner mot havet och är i vissa områden öppet. Resterande mark utgörs av ett naturmarksliknande 
område bevuxet av träd och högre buskar. Genom området går ett större dike som avvattnar högre belägna 
områden. 

 
Foto över delar av området där man ser berg i dagen och slänt ner mot vattnet.   

 

6.6 Arkeologi 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
 

6.7 Bebyggelse 
I den nuvarande detaljplanen från 2011 finns småhusbebyggelse – en blandning av fritidshus och åretruntboende 
hus. Inom området finns även Ammenäskolonin som ger möjlighet till lägerverksamhet. 
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Befintliga bostäder i Ammenäsområdet. 
 
Planbestämmelserna idag innefattar högsta tillåtna byggnadsyta på 200kvm på tomter som har ett minimum på 
1000kvm. Tak med max 38° taklutning, taknock i husets längdriktning samt ej valmade tak. Sluttningshus får ha max 
27° taklutning. I regel är det önskvärt att hustaken täcks med röda takpannor och att husen inte regelmässigt läggs i 
förgårdslinjen nära vägen.  
 
Vid fastighetsbildning för nybyggnader och tillbyggnader förutsetts att husen kopplas till kommunalt VA. Vid 
fyllnader/schaktning mer än 0,5 meter erfordras mark lov enligt planbestämmelse. 
 

6.8 Strandskydd 
Strandskydd saknas inom planområdet 
men gäller inom vattenområdet. 
Strandskyddet är tänkt att gå längs med 
strandlinjen vid normalvattenstånd men 
eftersom strandskyddet är tolkat från 
analoga kartor till digitalt format innebär 
det att de inte är helt precisa i 
kartmaterialet idag. Vid vissa delar av 
strandlinjen sammanfaller linjen i 
bakkant med mindre stränder i stället för 
vattenlinjen. Detta innebär att 
strandskyddet kommer upp på delar som 
är föreslagen som naturmark vilket 
varken påverkar detaljplanen eller att det 
finns något behov av upphävande. 

Utdrag ur informationskartan Västra Götaland med strandskyddslagret tänt (område med mörkblå 
prickar) 

 



 

 
Detaljplan för Samrådshandling Sidan 12 av 26 
Ammenäs 1:128, Uddevalla 

 

6.9 Gator och trafik 

6.9.1 Vägar och trafik 
Gällande det nya bostadsområdet 
blir det en något högre belastning på 
vägen när bostäder kommer att 
använda Ingmans väg. Vägen är en 
gemensamhetsanläggning, ga:4 och 
sköts av Ammenäs-Västerviks 
samfällighetsförening. De nya 
villorna kommer att få en egen gata 
med tillfart från Ingmansväg. Det 
kommer bildas en ny 
gemensamhetsanläggning för den 
gatan och det området. 
 
Om kolonin i framtiden skulle 
omvandlas till bostäder kommer 
samma väg som till kolonin 
användas men det innebär att även 
Stångevägen då får en något högre 
belastning. 
                  Urklipp ur plankarta med pilar längs de vägar som påverkas av något ökad trafik vid utökning av bostäder.              

6.9.2 Parkering 
Boende och gäster till nya bostadsområdet anses parkera på egen fastighet. 
P-plats längs vägen till kolonin finns i dag för just kolonins fungerande. Den kan även i framtiden fungera som 
parkeringslösning om man vill omvandla kolonin till bostäder. 
 

6.10 Hälsa och säkerhet 

6.10.1 Lösa block 
Enligt den bergstekniska utredningen sydöst om det nya huset i område 3 befinner sig en brantare bergsslänt i nära 
anslutning till huset. Slänten kan komma att behöva rensas från lösa block för att ej riskera att dessa faller ned mot 
det nya huset. 
 
Ett exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och beställaren i vilket det villkoras att arbetet inte får påbörjas 
på området innan lösa block är borttagna.   

6.10.2 Radon 
Radonundersökning gjordes av Miljö- och hälsokontoret 1994-11-08 och enligt den utgörs området av 
normalradonmark. På kommunens markradonkarta betecknas emellertid området som ”e”. högriskområde pga. lokalt 
förhöjd uranhalt i berggrund/jordart. 
 
Ny bebyggelse skall därför förberedas för radonsäkert utförande. 

6.11 Teknisk försörjning 

6.11.1 Vatten och avlopp 
Inom området äger Uddevalla Vatten AB vatten och avloppsledningar. Västvatten ombesörjer det kommunala vattnet 
och de anser att det går bra att ansluta de tre nya fastigheterna till områdets befintliga spillvatten och 
dricksvattenledningar.  
 
En pumpstation finns i området. 
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6.11.2 Värme och energi 
Inom planområdet föreslås uppvärmning med enskilda system. (se vidare under elkraft) 

6.11.3 Fiber 
Uddevalla energi AB har ett utbyggt fibernät i Ammenäs.  
 
Möjligheten finns för nya fastigheter att ansluta sig till fibernätet med eget val av tjänsteleverantör.  

6.11.4 Dagvattenhantering och skyfall 
Idag finns ett antal kulvertar till de byggda villorna som mynnar ut i en slänt där man till följd av ny bebyggelse ska 
anlägga naturliga fördröjningsdammar. En beräkning av dagvattnet är utfört av Rörkonsult i Uddevalla AB. En enkel 
utökning av den befintliga dagvattenanläggningen i parken är tänkt. 
 
Dagvattenutredningen påvisar behovet av en lite större damm för de två högre belägna tomterna som efter egen 
fördröjning hamnar överst i dammen och även en liten damm för den lägre tomten som sen mynnar ut i den sista 
fördröjningsdammen. 
Man placerar dessa dammar så högt upp mot berget/höjden som möjligt. Beräkning av storlek på 
fördröjningsmagasin baserat på att magasinen fördröjer störtregn under en period om 10 minuter. 
Bräddavloppet från pumpstationen kommer att behöva förlängas till naturmarken, till fördröjningsdammen. 
                  

 
 Placering av dagvattenhanteringen på plankarta. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräkning av storlek på fördröjningsmagasin. 
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Avrinning från berörda tomters hårdgjorda ytor beräknas till 50 % av totala ytan på 0,57 ha. Det blir 0,285 ha och 
avrinning från ytan är beräknad till 25 l/s.(Byggområde på kartan) Övriga ytor dräneras redan idag i det befintliga 
diket som även har avrinning från byggområdet, vilket innebär att fördröjning av 25 l/s skall anordnas. Detta blir 
uppdelat på två olika dammar. Utlopp från dessa dammar mynnar i nuvarande fördröjningsmagasin/dammar som 
ligger nedanför byggområdet. Beräkning ger att erfordlig magasinvolym skall uppgå till 43 m3. Detta är beräknat på 
10 års regn. 

6.11.5 Framtida havsnivåer 
I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av landbaserad is smälter och varmare vatten tar mer plats än kallare 
vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan 
markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå. Sedan slutet av 
1800-talet har havets medelnivå globalt stigit med ungefär 25 cm. Havsnivåhöjningen kommer att pågå under 
hundratals år framöver. 
 
Området för nybyggnation i denna detaljplan kommer att ligga på en högre avsatts i bergsridån. Husen kommer att 
ligga mellan +9,5 meter till +17,0 meter över havet och utgör då ingen risk för en höjning av framtida havsnivåer. 
Även den byggbara delen för kolonin kommer att ligga på samma förutsättningar som idag, +4 meter över havet. 

6.11.6 miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten 
Vatten är en av våra allra viktigaste förnybara naturresurser som ofta tas för givet. Vi använder den till mycket och 
alla olika användningsområden bidrar till att tillgången till vatten av god kvalitet kommer att bli en av framtidens 
viktigaste planeringsfrågor. 
 
En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalité en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. 
En norm anger en lägstanivå. Vattenförekomsten får alltså inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten 
blir sämre än status som anges i normen.  
Den generella bedömningen är att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna 
då höjdsättningen av området är sluttande med lägsta punkt fortfarande högt över vattnet. 
Detaljplanen påvisar också en prioritering där man byter mellan byggbar mark och naturmark vilket påvisar ett 
hänsynstagande för att stärka området och fortsatt styra utvecklingen i linje med kommunens ansvar och intentioner. 

6.11.7 Avfall 
Avfallshantering sker av Uddevalla energi.  
 
Sopkärl kommer att placeras ut på varje villafastighet. Ett brunt kärl för matavfall och kompost och ett grönt kärl för 
restavfall och brännbart. Flerbostadshuset har samma sorts sopkärl men möjlighet att utöka med fler sorteringskärl 
om så önskas. Villornas sopkärl töms varannan/var fjärde vecka medan flerbostadshuset töms varje vecka. 
Sopkärlen hämtas upp vid fastighetsgräns. 

6.11.8 Elkraft 
Området ligger inom Uddevalla Energis ansvar för ledningsförsörjning. Uddevalla Energi Elnät har 
områdeskoncession vilket innebär att de har ensamrätt att leverera el till området. 
 
Anslutning till elnät sker på av Uddevalla energi anvisad plats. 

6.11.9 Tillgänglighet 
Området är kuperat och bostadshusen kommer att anpassas efter topografin. De två villorna ligger bara ca 
en halvmeter under den befintliga gatunivån på Ingmansväg medan flerbostadshuset kommer att placeras 
med topografin längre ner och lägre. 
 
En separat angöring genom området medger tillträde till husen med en väglutning på ca 1:11. 
Tillgängligheten på varje fastighet kommer att garanteras genom samhällets krav på väglutningar och 
anslutningar. 



 

 
Detaljplan för Samrådshandling Sidan 15 av 26 
Ammenäs 1:128, Uddevalla 

 
Skissförslag med vy över bostadshusens placering med FG + höjder anpassade till Ingemanväg. 

6.12 Kommunal service 
Uddevalla och Ljungskile är kommunens serviceorter. Sundstrands förskola ligger ca 7,5 km från Ammenäs. 
Grundskola i Herrestad på ett avstånd av ca 15 min. För gymnasium får man ta sig till Uddevalla som ligger ca 15km 
bort. Ett flertal bussförbindelser finns dagligen till Uddevalla. Närmaste busshållplats finns där Stångevägen ansluter 
till väg 679 och gångavståndet hit är ca 1,5km. Det finns även bussförbindelser till Ljungskile som ligger på samma 
avstånd från Ammenäs. Närmaste äldreboende ligger i Herrestad annars finns även ett flertal i Uddevalla. 
 
Själva Ammenäsområdet har inga utpekade upplevelseplatser såsom, lekplatser, idrottsanläggningar m.m. Men inom 
ett närområde på 1,5 km hittar man det mesta. Dock passerar vandringsleden kuststigen genom Ammenäs.  
 

7 Planförslag 

7.1 Bebyggelse 
På några ställen längs kusten, särskilt i anslutning till de största tätorterna har fritidsbebyggelse i mer eller mindre 
planlagd form byggts ut redan under 1950 och 1960-talet. Ammenäs är ett område som dessutom redan har blandat 
upp sin fritidsbebyggelse med åretrunt boenden. Husen har olika karaktär och storlek.  
 
Enligt den översiktsplan som Uddevalla har tagit fram är rekommendationen att kompletterande grupper av hus eller 
enstaka hus, inom den s k kustzonen, ska etableras i anslutning till befintlig bebyggelse, såsom Ammenäs.  
 
Den planerade byggnationen i den södra delen av planområdet kommer att uppta en byggyta av ca 550kvm och 
exploatören har visat på ett förslag som inrymmer 11wc/duschutrymmen, fördelat på 2 st. enbostadshus och 1 st. 
flerbostadshus om 8 lägenheter. Användningen är bostäder (B) Detaljplanen medger att bebyggelse till en största 
byggnadsarea om 200kvm på fastigheterna med enbostadshus och 250kvm för flerbostadshuset. Byggnadernas 
höjd regleras genom planbestämmelse om högsta nockhöjd på 7,5meter för enbostadshusen och 11,5 meter på 
flerbostadshuset. Detta medger att 2 våningar enbostadshus och 3 våningar flerbostadshus kan byggas. 
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Enkel 3Dskiss, vy i kuperad terräng. Vy från vattnet och upp mot ny bebyggelse. Mörka hus är befintliga bostäder, vita hus ny planerad bebyggelse. 
 

 
Enkel 3Dskiss, vy från villor längs Ingmans väg och ner mot vattnet. Mörka hus är befintliga bostäder, vita hus ny planerad bebyggelse. 
 

I den tidigare detaljplanen från 2011 var intentionen att ge en byggrätt som motsvarar normal ”villastandard” och 
planbestämmelserna blev densamma som för intilliggande enbostadshus, 200kvm. Nya bostäder skulle anpassa till 
befintlig terräng. I det nya planförslaget har samma bestämmelser fortsatt för att behålla samma karaktär på 
området. 
 
I den norra delen av planområdet ligger kolonin. I den nya planen kommer fastigheten att få ett C1B vilket innebär 
lägerverksamhet men även möjligheten att i framtiden bygga bostäder (B). För områdets skull är det viktigt att en 
sådan byggnation passar in i området och man har därför reglerat höjden till 7,5 meter och takvinkeln till 38 grader. 
Detta medför att man kan bygga två våningar. 
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Bild mot kolonin. 

 

 
Enkel 3Dskiss, vy över större del av området där man schematiskt lagt in byggnader i max höjd för att visa möjligt scenario. 

 
I motsatts till tidigare detaljplan har byggrätterna placerats ut i bergets dalgång, med svår terräng och naturmarken 
fördelats ut på den ytan som idag har stora möjligheter för rekreation, aktiviteter och naturlig kontakt med vattnen. 
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Vyer över området för bebyggelse och naturområde och över bergets naturliga dalgång för planerad bebyggelse. 
 

 Stor och vacker yta övergår nu till naturmark och denna lättåtkomliga yta kan användas som rekreation. 
 
 
 

7.1.1 Gestaltning 
I området med nybyggnation har förslag på skisser tagits fram. Det ena bostadshuset kan uppföras i en modernare 
tappning och det andra i klassisk stil.  
Flerbostadshuset byggs i klassisk bohuslänsk magasinkänsla. 
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Flerbostadshuset placeras längs med en naturlig svacka i bergssidan tack vare sin suterrängdel första plan. Även 
enbostadshusen placeras i naturliga fickor mellan uppstickande bergspartier. 
 

 
På koloniområdet finns inga skisser framtagna för bostäder. I nuläget kommer kolonin bedriva sin verksamhet så 
länge förutsättningarna finns men planen möjliggör för en ev. framtida förändring. 
 

8 Konsekvenser 

8.1 Miljökonsekvenser, avvägningar enligt miljöbalken 
Enligt 2 kap. plan- och bygglagen ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövning av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 
kap. miljöbalken (1998:808) ska tillämpas. 
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Redan idag finns en detaljplan som medger byggnation i området. 
Den nya detaljplanen har en tanke med en mer aktsam placering av bostäder och ett bevarande av mer naturmark 
på ett mer fördelaktigt sätt skapa bra område för allmänhetens rörliga friluftsliv och allemansrätt. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 
 

8.2 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska kommuner för alla detaljplaner göra en 
behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej.  
 
De kriterier som ska tillämpas för behovsbedömningen finns i bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. Dessa handlar 
bland annat om riskerna för hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av till exempel 
överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på skyddad natur, kulturarv etc. Om planens genomförande enligt dessa 
kriterier kan antas leda till en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt miljöbalken genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling kan främjas. 
 
En behovsbedömning för detaljplan för Ammenäs 1:128 m.fl. är upprättad 2020-05-07, DNR: PLAN 2019.3624. 
Kommunen anser att förslag till detaljplan inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. Länsstyrelsen poängterar vikten av att utreda och beskriva följande delar: skyfall, havsnivåer, 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten och hantering av dagvatten. 
 

8.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, varierande 
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 
 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom 
områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 
 

8.3.1 Vattenförekomster 

Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska 
statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som otillfreds-ställande och Vattenmyndigheten har 
fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har 
den ekologiska statusen fortsatt bedömts vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med 
övergödning och syrefattiga förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen 
innebär också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå kvalitetskravet god 
ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor påverkan från land samt låg 
vattenomsättning.  
 
Vid en utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka, vilket påverkar 
avrinningen av dagvatten. Omhändertagandet av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 
 

8.3.2 Fisk- och musselvatten 
Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Syftet med detta direktiv är att områdena ska 
skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till. 
 
Genom att ansluta befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala Va-nätet kommer möjligheterna att 
uppnå en bra vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. I och med det ovan nämnda bedöms inte planförslaget för 
det aktuella området motverka målet att uppnå miljökvalitetsnormerna för musselvatten. 
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8.3.3 Områdesskydd 
Områdesskydd innebär att ett område avsätts som kulturreservat som gör det möjligt att vårda och bevara värdefulla, 
kulturpräglade landskap och miljöer och stöds av miljöbalken 7 kap och måste beaktas i detaljplanearbetet.  
 
I området föreligger inga skyddsområden inom detaljplanen. 
 

8.3.4 Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk med värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att skydda naturtyper, djur och växter 
och att förhindra att arters livsmiljöer förstörs. 
I den norra delen av Havstensfjorden finns områden som klassas som Natura 2000 område. Detta medföljer att 
planområdets ytvattenavrinning kan påverka fjordsystemets vatten. Men med lösningar för spillvatten och dagvatten 
bedöms statusen på de berörda vattenförekomsterna påverkas positivt. 
 

8.4 Miljömål, lokala och nationella, allmänna och enskilda intressen 
Uddevalla kommun strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv 
för att skapa en god hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunen ska utvecklas och växa 
utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. 
 
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitetsmål i Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra 
gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 
 
Allmänna intressen behandlas i 2 kap plan- och bygglagen (2010:900). Sammanfattningsvis handlar allmänna 
intressen om hänsynstagande till natur- och kulturmiljöer, till människors säkerhet vid planläggning och utformning av 
bebyggelse. Ett allmänt intresse bedöms vara viktigt för många. De allmänna intressena handlar även om att 
utformningen av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder ska vara estetiskt tilltalande. Mark och 
vattenområden ska användas till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet och läge och till behoven. 
 
En långsiktig detaljplan är ett allmänt intresse där man kan anpassa ett område som redan idag möjliggör 
bebyggelse på ett sätt för att säkerställa för kommande generationer.  
 
Här har man tittat på området och lokaliserat var man lägger in en bebyggelse som är anpassad till topografin 
samtidigt som man säkrar upp den delen av området som har natur som ger störst användningsområde för 
allmänheten.  

 
Befintlig detaljplan från 2011, mark utan prickar med C får bebyggas. Förslag på ny detaljplan mark med B och C föreslår bebyggelse och         

säkerställande av naturmark, NATUR. 
 
Planen medför att området utökas med 10 nya bostäder fördelat på ett flerbostadshus och två villor. Området förtätas 
och man uppnår en blandad bebyggelse. Planen möjliggör också att man i framtiden kan ändra koloniverksamheten 
till nya bostäder. 
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Planen medger inte någon verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det är jungfrulig mark som 
tas i anspråk i utbyte mot att den stora lungan av parkmark nu säkerställs som naturmark alternativt nya bostäder på 
samma plats som befintliga kolonibyggnader. 
 
De enskilda intressena är inte specificerade i lagen utan de uppkommer först när någon enskild blir berörd av 
kommunens planläggning eller lovbeslut.  
 
Föreslagen bebyggelse kompletterar och berikar bostadsutbudet då det erbjuder en blandning av bostadstyper och 
upplåtelseformer. Förslaget kan komma att medföra förändringar som kan upplevas som störningar för närboende i 
form av insyn och förändrad närmiljö. Avståndet mellan befintlig bebyggelse och ny bebyggelse ligger på 20-25 
meter, vilket är ett längre avstånd än bland befintliga byggnationer och anses vara ett acceptabelt avstånd.  
Men planförslaget medför också möjligheter för den enskilde i form av möjligheter att med nuvarande planförslag 
utveckla och säkerställa naturområdet för framtiden. 
 
Ofta kan allmänna och enskilda intressen sammanfalla eller sammanjämkas på ett tillfredsställande sätt. 

8.5 Sociala konsekvenser 

8.5.1 God bebyggd miljö 
Området är vackert beläget vi vatten med mycket naturmark och rekreation. Ambitionen är att planen med dess 
fördelning och placering mellan bostäder och natur ska bidra på ett positivt sätt i området. Tillgången till rekreativ 
miljö anses förbättras då ianspråktagen utemiljö med ändamål bostäder i nytt planförslaget kommer att få vara som 
det är i dag, naturmark. 

8.5.2 Barnperspektivet 
2010 beslutade Sveriges riksdag om en ny strategi för att tillämpa FN:s konvention om barns rättigheter. Där fastslås 
bland annat att barnperspektivet ska ligga med i den kommunala planeringen. Förutsättningarna för att skapa en god 
boendemiljö – utifrån ett barnperspektiv – inom planområdet är goda. Närmiljön består av nästan uteslutande 
enbostadshus, både i tätare struktur och större villatomter. Planområdet utgörs av en större oanvänd 
gräsyta/naturmark. En enklare yta för fotboll finns upprättad på naturmarken och skulle kunna bidra till en spontan 
mötesplats. Men i närområdet saknas mötesplatser utanför idrottsrelaterade aktiviteter. Grönområdet skulle kunna 
utvecklas med bättre förutsättningar för samspel/möten. I anslutning till fotbollsplanen finns flera öppna gräsytor som 
skulle kunna möjliggöra fri lek, men här finns inte något som avgränsar eller skapar rumslighet.  
 
Området i sig är dock en plats för rekreation och återhämtning med möjligheterna till bad, natur och stillhet i direkt 
anslutning till varje tomt.  

8.5.3 Jämställdhet 
I PBL:s portalparagraf slås fast att syftet med bestämmelserna i PBL är att främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden för människorna. 
 
Planförslaget innebär att olika former av boende kan integreras och uppföras inom planområdet, enfamiljshus och 
flerbostadshus. Då omkringliggande bebyggelse består av enbostadshus med äganderätt finns önskemål att 
flerbostadshus uppförs i området för att därigenom långsiktigt påverka möjligheten att stanna kvar i Ammenäs när 
man vill byta från villa till lägenhet. 

8.5.4 Tillgänglighet 
Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. 
Enligt PBL ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller 
orienteringsförmåga.  
 
Hela Ammenäsområdet är kuperat men tomterna och vägarna inom planområdet är anpassade enligt PBL. 
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9 Administrativa bestämmelser 

9.1 Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga rättseffekten är att 
markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna nyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte 
längre är ”ekonomiskt garanterade”. 
 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen får laga kraft.  

9.2 Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän platsmark inom 
planområdet. Kommunen är inte huvudman i denna detaljplan, vilket innebär att det då är enskilt huvudmannaskap. 
Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna som förväntas bygga ut de anläggningar som ska finnas där.  

10 Organisatoriska frågor 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 
för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

10.1 Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen. De nya fastigheterna kommer ingå i en befintlig 
gemensamhetsanläggning alternativt bilda en ny.  

Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan. 

10.2 Allmän plats 
Infrastrukturen är utbyggd fram till området för nybyggnation, vidare ska exploatören ska iordningställa ny gata för de 
nya bostäderna samt anläggande av dagvattendammar. Väg till Kolonin finns redan idag. 
 

Naturområden inom planområdet föreslås skötas av befintlig alternativ ny gemensamhetsanläggning. 

10.3 Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, byggnader 
och alla enskilda ledningar (fiber, el VA mfl) 

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter eller dagvattenanläggningar inom 
kvartersmark, kan det behöva bildas gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam, ordnad förvaltning. 

Tekniska anläggningar inom E-områden enligt planförslaget, sköts av Uddevalla vatten AB. 

Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA Exploatör Befintlig eller ny 
gemensamhetsanläggning 
 

NATUR, 
dagvattenåtgärder 

Exploatör Befintlig eller ny 
gemensamhetsanläggning 
 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

B ( Bostäder) Exploatör Fastighetsägare 
Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 
Fastighetsägare 

Eı (Transformatorstation)  Ledningsägare Ledningsägare 
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Övriga anläggningar   

Allmänna vatten- dag och, 
spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

El, tele, elektrisk 
kommunikation 

Exploatör 
 

Respektive ledningsägare 

10.4 Vatten-. Spillvatten- och dagvattenanläggningar 
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet. Separat 
genomförandeavtal mellan exploatör och Uddevalla Vatten ska upprättas. 

10.5 El-, fiber- och teleledningar 
Ledningsnät finns i området, exploatör ansvarar för att bygga ut ledningsnät till nya bostäder. 

10.6 Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 

10.6.1 Fastigheter och rättigheter inom planområdet 
I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Ammenäs 1:128, 1:56, 1:363 och 1:364. 
 
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom planområdet, 
finns tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under 
avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser.  

10.6.2 Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att innebära 
lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och avstyckning kommer ske för 
att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark även anläggningsåtgärd (omprövning och nybildning), ev. 
ändring/upphävande av servitut och ledningsrättsåtgärd.  

10.6.3 Avstyckning och fastighetsreglering 
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning. Fastighetsbildning sker i 
lantmäteriförrättning efter det att ansökan inkommer från lagfaren ägare och eller genom köpehandling. Ansökan bör 
skickas in i samband detaljplanen antas eller får laga kraft. 
 
Genom avstyckning av den södra kvartersmarken B kan tre nya bostadsfastigheter bildas. För kvartersmarken CB 
kan nya fastigheter bildas. 
 
Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten Ammenäs 1:364 ges möjlighet att köpa till kvartersmark för 
ändamålet bostad av fastigheten Ammenäs 1:128. 

 
Fastighet Ammenäs 1:364 
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Den redovisade fastighetsregleringen är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna genomföras. 
Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

10.6.4 Gemensamhetsanläggningar 
Berörda gemensamhetsanläggningar inom planområdet och dess påverkan beskrivs nedan. 
 
Forshälla-Röd ga:3 förvaltas av Röd-Ammenäs vägsamfällighet. Innefattar bland annat sträcning från Trafikverket 
väg 678 till Stångevägen. Omprövning av gemensamhetsanläggning sker vid avstyckning av nya fastigheter som 
ansöks och bekostas av exploatör.  
 
Ammenäs ga:12 är en delägarförvaltning med sju fastigheter. Om nya fastigheter bildas inom fastigheten Ammenäs 
1:56 behöver andelstalet ändras. Det kan göras genom överenskommelse mellan berörda fastighetsägare. 
Lämpligen bör då även en samfällighetsförening bildas för att förvalta Ammenäs ga:12. 
 
Ammenäs ga:4 förvaltas av Ammenäs-Västerviks samfäliighetsförening. Innefattar bland annat Ingmans väg. 
Omprövning av gemensamhetsanläggning sker vid avstyckning av nya fastigheter som ansöks och bekostas av 
exploatör.  
 
Ammenäs ga:9 förvaltas av Stångens samfällighetsförening. Innefattar bland annat Stångevägen. Omprövning av 
gemensamhetsanläggning sker vid avstyckning av nya fastigheter som ansöks och bekostas av exploatör. 
Ammenäs ga:13 är en delägarförvaltning med sex fastigheter. Innefattar bland annat dagvattenledningar. Denna 
gemensamhetsanläggning berörs ej av ny detaljplan.  
 
 För samtlig allmän platsmark i detaljplanen kan en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas alternativt att de 
ingår i någon befintlig. Det görs genom att anläggningsåtgärd ansöks.  

10.7 Ledningsrätt  
Inom planområdet finns befintliga ledningsrätter. 

Ledningsrätterna kommer att skyddas med U-område och prickmark i plankartan. Dimensionering av befintliga 
ledningar kan i nuläget hantera utökningen av området. 

10.8 Servitut  
Ett avtalsservitut till förmån för fastigheterna Ammenäs 1:380-385 att röja sly på fastigheten Ammenäs 1:128. 
Området som omfattas av servitutet kommer i och med den nya detaljplanen att förvaltas av vägföreningen i 
området. Servitutet kan upphävas i en överenskommelse alternativt omprövas i en lantmäteriförrättning 
(fastighetsreglering) 

Ett avtalsservitut finns för teleledning på fastigheten Ammenäs 1:128 söder om fastigheterna Ammenäs 1:380 och 
1:385. I förslaget till detaljplan är markanvändningen allmän plats, vilket innebär att servitutet kan förbli intakt.  

Övriga servitut enligt grundkarta och fastighetsförteckning har ingen påverkan.  

10.9 Ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende avstyckning berörande kvartersmark som 
krävs för detaljplanens genomförande. Kommun ansöker och exploatören bekostar omprövning av berörda 
vägföreningar.  

Enskild fastighetsägare Ammenäs 1:364 ansöker själv vid utökning av den egna fastigheten och bekostar även 
lantmäteriförrättningen. 

9.11 Exploateringsavtal  

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören gällande genomförandefrågorna.   

11 Ekonomiska frågor 

11.1 Ekonomiska konsekvenser för exploatör 
Ekonomiska konsekvenser redovisas för exploatör och för berörd gemensamhetsanläggning som huvudman för 
allmänna platser samt Uddevalla Vatten. 
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Exploatör får intäkter från försäljning av bostadsfastigheter inom området.  

Exploatören ska bekosta följande inom området: 

• Eventuellt iordningsställande för nya byggklara bostadsfastigheter. 

• Anläggande av gata inom allmän plats. 

• Anläggande av dagvattenanläggning inom allmän plats 

• Förrättningskostnader avseende omprövning av gemensamhetsanläggning samt avstyckningar för nya 
bostadsfastigheter. 

• Eventuell intrångsersättning till befintliga gemensamhetsanläggningar och inträdesersättning för de nya 
fastigheterna. 

11.2 Ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningar 
• Berörda gemensamhetsanläggningar ekonomiska konsekvenser inom planområdet: 

• Skötsel och drift av anläggningar inom allmän plats. 

• Ökade intäkter med fler medlemmar 

11.3 Ekonomiska konsekvenser för Uddevalla Vatten AB 
• Drift och skötsel av allmänna VA-ledningar inom allmän plats 

11 Planavgift 
Exploatören bekostar detaljplanen, därmed ska planavgift inte erläggas i samband med bygglov. Planavtal har 
upprättats 2020-04-29. 
 

12 Fortsatt planarbete 
Samråd kring detaljplanen kommer att ske med Länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala 
instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i detaljplanen. Inkomna synpunkter på 
förslaget kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.  
 
När det slutgiltiga förslaget är färdigarbetat ställs det ut för granskning. Därefter kan kommunen besluta om att anta 
planförslaget. Om beslutet inte överklagas får det laga kraft. 
 
12.1 Tidplan 

Planarbetet bedrivs enligt följande preliminära tidplan: 
Beslut om planbesked i kommunstyrelsen   2019-09-25 
Samråd     Sommaren 2021 
Granskning     Hösten 2021 
Antagande      Vintern 2021/22 
Tidplanen förutsätter bland annat att antagandebeslutet inte överklagas av sakägare eller att inga oförutsedda hinder 
uppkommer. Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen får den laga kraft cirka en månad efter antagande.  
 

13 Medverkande i planarbete 
Planhandlingar har upprättats av Jeanette Ragneby som ansvarig konsult hos Tranark AB, på uppdrag av 
exploatören Uddevallakustens fastigheter AB. På Uddevalla kommun har Frida Läckström varit uppdragsansvarig. 
För kartframställan och granskning Joel Thölix och administration Pauline Rossödal.  
 

Samhällsbyggnad 

 
Stefan Björling                   Frida Läckström           Jeanette Ragneby 
Enhetschef Plan- och exploatering              Mark- och exploateringsingenjör                   Konsult Tranark AB 
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Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist 

Telefon 0522-69 81 78 
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på 

Bodele 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för upprustning av 

omklädningsrum på Bodele. 

 

Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. Förvaltningen har gjort 

en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än befarat och samtliga 

6 omklädningsrum är uttjänta. Förvaltningen föreslår då att uppföra en stadigvarande byggnad 

med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat, 3 

publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. För att finansiera de ökande kostnaderna 

önskar förvaltningen en utökning av investeringsramen med 3,3 mkr.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Bygglovsunderlag 2021-05-20 

Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige öka 

investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att möjliggöra nya 

omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsförvaltningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för upprustning av 

omklädningsrum på Bodele. Till grund för detta beslut var en kalkyl som innebar en 

uppfräschning av 2 befintliga omklädningsrum samt en offert på modulbyggnader för 4 nya 

omklädningsrum.  

 

Under våren 2021 har vidare utredning och besiktningar utförts. En besiktning av befintliga 

byggnader visar att dessa är helt uttjänta och bedöms som ogynnsamt att renovera. Dessutom 

var framtagen kalkyl på 4 omklädningsrum på moduler som inte fyller behovet för 

verksamheten och kräver stora modifikationer innan de kan levereras och då till en mycket 

högre kostnad än ursprunglig offert. Utifrån denna nya information har kultur och 

fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnads projektavdelning tagit fram ett 

ritningsunderlag samt en kalkyl till en ny byggnad som fyller verksamhetens behov och ökar 

standarden och tillgängligheten på Bodelefälten.  
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Det som föreslås byggas är en stadigvarande byggnad med 6 st omklädningsrum, omklädning 

för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat samt 3 publika toaletter varav 1 är 

tillgänglighetsanpassad. Utifrån ett långsiktigt perspektiv så är det bättre att uppföra en 

stadigvarande byggnad än en modullösning dels ur underhållssynpunkt, dels 

driftskostnadsmässigt samt tillgänglighetsmässigt. 

 

Framtagna kalkyler tillsammans påvisar en total kostnadsram på 5,7 mkr vilket är en ökning av 

3,3 mkr mot den beslutade investeringsramen. Vintertid används fälten till skidspår och 2 av 

omklädningsrummen vinterbonas och skulle vara möjliga att använda även vintertid.   

 

Förvaltningen ser ett stort värde i investeringen för att långsiktigt höja standarden och öka 

tillgängligheten till Bodelefälten, det kommer även att vara en ökande verksamhet i samband 

med ersättningsytan som byggs i anknytning till omklädningsrummen. Alternativet att inte göra 

en nybyggnation är att stänga omklädningsrummen då de är för dåliga för att ha verksamhet i.  

 

Förvaltningen föreslår en ökning av investeringsramen med 3,3 mkr. Kopplat till den totala 

investeringsramen 5,7 mkr ser förvaltningen ett behov av en ökad årlig driftsram med ca 450 

tkr/år största delen av detta ca 370 tkr om året är avskrivning och övriga pengar är kostnader för 

att förvalta byggnaden på årsbasis.     

 

 

Annica Ryman   Emil Palmqvist  

Förvaltningschef   Projektledare 
 

 

Skickas till Kommunstyrelsen  
 

 

 

 
 











KALKYL, nybyggnad omklädningsrum,  Bodele bodar 
Sammanställning ch 2021‐05‐20 
 
Utgångsläge att bygga nytt hus med varmgrund och enl BBR. 
 
 
 
Programytor BTA ca 210 m2   
Etablering     100.000:‐ 
Rivning av bef byggnad     200.000:‐ 
Anslutningsarbeten VA, ingår inte 
 
Markarbeten, asfaltering     400.000:‐   
Grund     200.000:‐ 
Bygg och målning (12.000:‐/m2)  2.600.000:‐ 
Plåt och stål     220.000:‐ 
Ventilation (1.250:‐/m2)     270.000:‐ 
Rör (2.000:‐/m2)     420.000:‐ 
El, tele, styr, lås mm (2.000:‐/m2)     430.000:‐   
 
entreprenörsarvode 10 % tillkommande arbeten      150.000:‐ 
Byggherrekostnader och reserv ca 15 %      700.000:‐ 

Summa 5 moduler  5.690.000:‐      ca  26.465:‐/m2 BTA 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00060  

Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för 
Rimnersområdets fotbollsplaner B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om ersättningsytor för de fotbollsplaner (B-

plan, naturgräs och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet som kommer att rivas under 

sommaren/hösten 2021 i samband med byggstart av ny simhall. Beslutet innebär att en 

ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen bakom Sommarhemshallen. B-planen på 

Rimnersområdet ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan och omklädningsrum 

på Bodele. Förslagen beskriv mer ingående i nämndens beslutsunderlag. 

  

Nämnden föreslår samtidigt att kommunstyrelsen beslutar om investeringar och 

driftkostnader. Investeringsnivå för konstgräsplan sommarhemsskolan beräknas till 

6 600 tkr mkr samt 647 tkr per år i driftkostnad i form av kapitalkostnad. Upprustning 

av befintlig gräsplan på Bodele beräknas till 1 200 tkr i investering samt 130 tkr i 

driftkostnad i form av kapitalkostnad. Dessa båda investeringar och driftkostnader har 

kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med kommunledningskontoret bedömts kunna 

rymmas inom befintlig budget för nytt badhus.  

  

Investeringen avseende omklädningsrum på Bodele om 2 400 tkr och en uppskattad 

driftkostnad om 270 tkr bestående av kapital- och vissa andra driftkostnader. Efter 

samråd mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret har denna 

investering bedömts ej vara lämplig att hantera inom badhusbudgeten. Kommunen har 

dock en investeringsnivå i budget för 2021 som bedöms kunna ge finansiering av 

projektet, vilken enligt kommunledningskontorets uppfattning ska omfatta investeringen 

samt den del av driften som avser kapitalkostnad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-12-18 § 172. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30. 
Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att investeringen för konstgräsplan på Sommarhemmet om 6 600 tkr mkr 

samt investering i upprustning av gräsplan på Bodele om 1 200 tkr ryms inom beslutad 

investeringsbudget för simhallen och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 

driftbidrag för investeringens kapitalkostnad, 

  

att godkänna att öka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för upprustning av 

omklädningsrum på Bodele om 2,4 mkr och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 

driftbidrag för investeringens kapitalkostnad. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 16 

 

Deltar ej i beslut 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande anteckning. 

 

Vi avstår från beslutet p.g.a. att vi vill att badhuset ska ligga i centrum. Vi vill inte 

försena ytterligare, så vi avstår istället för att yrka avslag på förslaget i våra 

handlingar. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-01-29 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-01-29 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichef 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-08-24 Dnr KFN 2021/00002 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-09-01 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utvecklingsbidrag till Korpehola 

Judoklubb 

 

Beslut enligt delegation nr 1 angående idrottshallar och idrottsanläggningar inom kultur 

och fritids ansvar fr o m 1 juni 2021 

 

Beslut enligt delegation nr 1 om att bevilja extra aktivitetsbidrag till föreningar enligt 

bifogad förteckning 

 

Beslut enligt delegation nr 1 om tillfällig ändring av bidragsregler för studieförbund 

med anledning av covid-19 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-08-24 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Befolkningsprognos Uddevalla kommun 2021 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 180 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Tabellbilaga  

 

Justering av kommunbidrag 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 183  

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-31  

 

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, tilläggsbeställning av läktare i idrottshall 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 184 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-07  

 Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-06-02 § 113 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-31  

 Förstudie 2019-03-25 

 Bilaga 2 Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan  

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, eldningsförbud, allmän handling 

samt vikarie för kommundirektör  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 187 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-02  

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad 2021-06-16  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 
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