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PLANENS SYFTE
Fastigheten är idag obebyggd och befinner sig i änden av en villa gata.

Syftet med planen är att skapa förutsättning för en etablering av ett gruppboende. Men 
för att planen ska kunna vara flexibel beroende på vad det finns för efterfrågan vad gäl-
ler exploatering, kommer användningen på planen att vara förskola/gruppboende.

Sammanfattningsvis innebär den nya detaljplanen en ändring av den nuvarande detalj-
planen från att användningen varit tänkt som förskola till att bli ett gruppboende.

PLANDATA
Läge och areal

Planområdet ligger i anknytning till Fjällvägen vid Mistelgatans slut. Adressen är Mis-
telgatan 14. Området ligger cirka 1,5 km från Uddevalla centrum. Planområdet omfattar 
fastigheten Vildvinet 18 och har en yta på cirka 3900 m².

HANDLINGAR

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta i skala 
1:1000
Till detaljplanen hör följande handlingar:

[c] Plankarta + bestämmelser
[c] Beskrivning
[c] Fastighetsförteckning
[c] Underrättelse
[c] Delutlåtande
[c] Särskilt utlåtande

Utredningar
[c] Bergteknisk utredning bergab 2014-10-07
[c] Dagvatten ALP Markteknik AB 2014-06-27

Markägoförhållande
Hela fastigheten ägs av Uddevalla kommun

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

Riksintressen, 3 kap MB, särskilda hushållningsbe-
stämmelser, 4 kap MB
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB eller av några hushåll-
ningsbestämmelser enligt 4 kap MB.

2(10)

Planförfarande

Planen upprättas med enkelt planförfarande.



Översiktsplanen för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige 2010-09-08, 
hänvisar till fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.

Enligt den fördjupade översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 1996-10-08 ligger 
området inom både ”befintlig stadsbebyggelse” och ”stadsnaturområde av särskilt värde”.  

Området finns med i delrapport till staden Uddevalla, trädgårdsstaden. Det område som 
beskrivs ligger öster om Fjällvägen. Den berör dock inte fastigheten Vildvinet 18.

ÖVERSIKTLIGA PLANER
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitets-
normerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vatten-
förekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.



Del av gällande detaljplan

PLANFÖRFARANDE
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) och planarbetet bedrivs med 
ett sk enkelt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan endast 
skickas ut för samråd för att sedan sändas på underrättelse innan det tas upp för anta-
gande.

Gällande detaljplan för kvarteret Vildvinet är UD 1023, lantmäteriets akt 1485-P90/20 
planen vann laga kraft 15 november 1990. Genomförandetiden för detaljplanen har gått 
ut. Användningen för den delen som ska ha en ny detaljplan är idag förskola men är inte 
utbyggt.

DETALJPLANER
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Men i och med att detta område är detaljplanelagt idag och att det bara är användningen 
som ändras så bedöms detta utfall, det vill säga att planen även befinner sig inom ”stads-
naturområde av särskilt värde”, inte vara något som hindrar den nya detaljplanen. Idag 
sker även en aktualisering av den nuvarande fördjupade översiktsplanen.



Miljökonsekvensbeskrivning

Förslagets utnyttjande av detaljplaneområdet bedöms inte medge en sådan användning 
av mark, vatten eller byggnader att det innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa 
eller hushållning med naturresurser. Därför finns ingen anledning att upprätta en specifik 
eller separat miljökonsekvensbeskrivning. De olika aspekterna som ändå måste belysas i 
sammanhanget redovisas i under nedanstående rubriker.

Behovsbedömning
Förslaget innebär att en gruppbostad/förskola ska byggas på fastighet som i gällande 
detaljplan har användning förskola.
Planen avser ett litet område på lokal nivå och bedöms inte omfattas av kriterierna i 
MKB-förordningens bilaga 4. Miljö och Stadsbyggnad bedömer tillsammans med läns-
styrelsen att detaljplanen inte kommer att antas komma att innebära betydande miljö 
påverkan. Därmed krävs inte någon miljöbedömning. Reglerna om detta finns i Plan- och 
bygglagen samt i miljöbalken. 

Natur

Planområdet består av ett starkt kuperat naturområde som utgörs av bergsterräng. Bergen 
har markerade toppar i norr och söder samt kraftiga stup i väst och öst. Nedanför stupen 
finns befintlig bostadsbebyggelse. Området är mycket grönt och består av blandskog. 
Inom naturområdet finns ett fåtal stigar som går tvärs över naturområdet

Geoteknik
Någon geotekniskutredning kommer inte att behövas, då området består av berg.

Fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området

Dagvatten och VA
Dagvattenutredning är genomförd av ALP Markteknik AB 2014-06-27.
Dagvattenhantering ska ske i överensstämmelse med Uddevalla kommuns riktlinjer för 
dagvattenhantering. Enligt dessa ska lokalt omhändertagande av dagvattnet genomföras 
där så är möjligt och ekonomiskt rimligt. 
Regnvatten ger höga momentala flöden, i det aktuella området är naturmark dominerade 
och därför kommer regnvatten inte att belasta dagvattensystemet direkt vid nederbörd. 
Det kommer naturligt att avledas, och andelen som kommer på tak och parkering leds i 
makadamdiken vidare genom så kallad ”trögavledning”.
Det finns inga risker för instängt vatten eller översvämningar i området eftersom det lig-
ger högre än omgivande mark.
Avriningen från detaljplanens område sker till en kommunal dagvattenledning av dimen-
sion 200 som finns i Mistelgatan.
Området kommer att anslutas till kommunalt VA och spillvatten nät. 
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Bergras och blocknedfall
Utredning genomförd av Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB 2014-10-07.
Rekommenderade åtgärder.
Bergslänter och block bedöms i huvudsak vara stabila. Risk för stabilitetsproblem i 
eventuella bergschaktväggar bedöms ej föreligga. I partier med identifierade instabila 
block utförs följande.

- Stubben och de uppallade blocken vid X tas bort i samband med övriga mark-
 arbeten
- Om markarbeten planeras utföras inom 10 m från de instabila blocken vid punkt  
 Y bör dessa tas bort.
- Efter avslutad eventuell bergschakt utförs bergrensning bergsakkunnig tillkallas  
 för att bedöma eventuellt behov av förstärkningsåtgärder, såsom bultning.
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Bebyggelse

Planområdet är obebyggt, planerad bebyggelse är en gruppbostad för särskilt boende 
med 6 - 8 platser. Omgivningen består av övervägande enbostadshus, med några mindre 
hyreshus.
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Radon
Mätningen av radonet i jordluften visar i samtliga uppmätta punkter är ”lågradonrisk”
De ytliga jordlagren utgörs i huvudsak av silt.
Observera att radonmätningen endast avser radonhalten i jordluften. På avsprängt berg  
etc. bör kompletterande radonmätning utföras.
Mätningarna är utförda av Bohusgeo 2014-07-10.

Buller

Data bygger på utredning fran Ingemansson 2007-04-26. 
Både max och de ekvivalenta nivåerna ligger minst 5 dB(A) under riktvärdena. Gata-
park vidhåller att det inte ska vaara genomfartsväg på denna delen av Fjällvägen.



I regeringens proposition 1996797:53 anges att följande riktvärden normalt inte bör över-
skridas vid ny planering av bostäder.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå vid fasad
60 dBA ekvivaletnivå i bostadsområdet i övrigt
70 dBA ekvivalentnivå på uteplats i anslutning till bostad.
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 Planområde

 Planområde



Planområde

Helikopterflygstråket går söder om planområdet. Under 2013 har det varit 36 
stycken flygrörelser dvs en start och en landning är två flygrörelser.

Överensstämmelse med miljömål

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målet beskriver de kvali-
teter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 
ekologiskt hålbara på sikt.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och 
lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex 
miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst relevanta för planförslagt:

Begränsad klimatpåverkan

Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om begränsad klimatpå-
verkan. Bebyggelsen kommer sannolikt anslutas till fjärrvärme och /eller värmepump. 
Genom områdets närhet till centrum bedöms inte att trafikflödet öka något nämnvärt.

God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd miljö ge-
nom att ge möjlighet till ett gruppboende/bostäder i ett halv centralt läge.
Det finns förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt byggande. Riktlinjer 
för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer överskrids inte.
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Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

Jane Bensow
plantekniker

Mats Windmark
planarkitekt

Charles Hörnstein
tf. planchef

13 oktober 2011 Plantillstånd och beslut om samråd i Miljö och stadsbygg-  
   nadsnämnden.

December 2014 - Januari 2015 Samråd

September  2015 Till Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande av delutlå-
                                     tande
Oktober 2015  Underrättelse

December 2015 Godkännande av utlåtandet samt antagande

Januari 2016  Laga kraft
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GENOMFÖRANDE

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

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsent-
liga rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti 
för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver 
planen efter genomförandetidens slut 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”.

Ekonomiska frågor

I samband med bygglov ska full planavgift betalas enligt taxa fastställd av kommun-
fullmäktige, varvid uträkningen av avgiften ska justeras med faktor 1 som är baserad 
på aktuell detaljplans komplexitet, utredningsbehov etc.


