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INLEDNING 

Bakgrund 
Uddevalla kommun har länge haft målsättningen att möjliggöra åretruntbe-
byggelse utmed Fräknestranden mellan Ammenäs och Ljungskile, under 
förutsättning att vatten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredställande lös-
ning. Kommunen anlägger kommunala dricks- och spillvattenledningar i  
Fräknestrandsområdet. Detta skapar goda förutsättningar för komplettering, 
förtätning och omvandling av fritidshus till helårsboende. Kommunens mål-
sättning är att behålla områdets karaktär samt underlätta uppförandet av 
lämpligt placerad och utformad kompletteringsbebyggelse. All ny bebyggelse 
ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och på sikt ska 
även den befintliga bebyggelsen anslutas. I takt med att det kommunala va-
nätet byggs ut kan ökade byggrätter medges. Den kommunala överförings-
ledning som har anlagts mellan Ammenäs och Ulvesund är framdragen till 
planområdet och utbyggnaden av det kommunala spill- och dricksvatten-
nätet inom planområdet är helt färdigställd. 

Inom Fräknestrandsområdet varierar storleken på byggrätt mellan de gäl-
lande detaljplanerna. Dessa skillnader upplevs av många boende i området 
som ologiska och orättvisa. En mer likartad byggrätt i detaljplanerna inom 
området är därför att eftersträva. En förutsättning för att utvecklingen ska 
ske i linje med kommunens intentioner är att nya detaljplaner upprättas eller 
ändringar genom tillägg till befintliga detaljplaner görs.  

Ett plansamråd gällande den sydvästra delen av planområdet, Svensängen, 
genomfördes under 2013. Kommunen beslutade 2013-12-12 att utöka 
planområdet till det område som redovisas i denna handling. 

Planens syfte och huvuddrag 
Det huvudsakliga syftet med planförslaget är att ersätta de två gällande 
detaljplanerna inom området med en ny detaljplan och utöka byggrätten till 
en maximal byggnadsyta för huvudbyggnad och komplementbyggnad till 
200-225 m², dock högst 1/5 av tomtstorleken. 

Utformningsbetämmelser för byggnader, med syfte att bibehålla något av 
områdets karaktär, införs i förslaget. Planen möjliggör anläggande av en 
trafiksäker anslutning till väg 675 i söder. För att underlätta sophämtning 
möjliggörs även att två vändplatser kan anordnas inom planområdet. 

En mindre del av gällande detaljplan (FO 03), som bland annat omfattar 
den allmänna vägen i öster, upphävs i samband med planarbetet. 
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Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och 
Ljungskile. Avståndet till Ljungskile och Uddevalla centrum är cirka 8 
respektive 10 kilometer.  

Området är cirka 95 000 m² (9,5 ha) och gränsar mot jordbruksmark i söder 
och norr, mot naturmark i väster samt mot väg 675 i öster. Väster om plan-
området ligger Strandbynäs gård samt en bostadsfastighet och en bebyggd 
jordbruksfastighet. Inom planområdet är 36 fastigheter bebyggda med bo-
stadshus.  

 
Planområdets läge, avgränsningen är ungefärlig. Väg 675 passerar förbi området i öster.  
 

 

Planområdets läge i förhållande till  
Uddevalla. 
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Markägoförhållanden 

En mindre del, cirka 3000 m², av den kommunala fastigheten Forshälla-
Strand 1:7 ingår i planområdet. I övrigt är alla fastigheter inom plan-
området i privat ägo. 

För en fullständig redovisning av fastighetsägoförhållanden, servitut och 
samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteck-
ning. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 
För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010 (antagen 2010-09-08).  

I översiktsplanen redovisas att den övervägande delen av ny sammanhållen 
bebyggelse ska tillkomma i tätorterna Uddevalla och Ljungskile. 
Kompletterande sammanhållen bebyggelse kan i vissa fall, exempelvis om va-
anslutning finns, förläggas till andra platser. Kustområdet mellan Ammenäs 
och Ljungskile, Fräknestranden, är utpekat som ett av dessa områden.  

I översiktsplanen kommenteras Fräknestrandens utveckling närmare. Fräk-
nestrandsområdet delas in i tre olika kategorier. En kategori för bostäder 
med permanentning och komplettering nära va-ledning. En zon med ”gröna 
korridorer” som bör sparas samt en kategori av ”öppen sammanhängande 
åkermark” som inte bör bebyggas. Planområdet ligger inom den zon som 
pekats ut för komplettering med bostäder i anslutning till va-utbyggnad, se 
illustration på följande sida.  

Kommunens målsättning är att behålla Fräknestrandens karaktär och under-
lätta för lämpligt placerad och utformad kompletteringsbebyggelse. Ingen 
bebyggelse bör placeras på den öppna, sammanhängande åkermarken. De 
”gröna korridorerna” bör sparas för rekreation, skogsbruk och viltvård. All 
ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och på sikt även den 
befintliga bebyggelsen. I takt med att det kommunala va-nätet byggs ut kan 
ökade byggrätter medges. 

I översiktsplanen framhålls att äldre detaljplanerad fritidshusbebyggelse i 
vissa fall kan få större byggrätter, för att möjligöra åretruntboende, om  
vatten- och avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. En eventuell 
utökning av byggrätter inom gällande detaljplaner bör ske samtidigt för hela 
områden för att underlätta gemensamma va-lösningar. 

 

Överföringsledningen från Ammenäs i 
norr till Ulvesund i söder passerar förbi 
planområdet. Utdrag ur ÖP 2010. 
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Fräknestranden är i Uddevalla Översiktsplan 2010 indelad i tre kategorier. Planområ-
det ligger i den kategori som innebär att permanentning samt komplettering av bostäder 
kan tillåtas vid anslutning till det kommunala va-nätet. Utdrag ur Uddevalla ÖP 
2010.  

Planområdet ligger i ett grundvattenområde som är känsligt för föroreningar 
samt i ett problemområde när det gäller avloppslösningar. Detta är en anledning 
till att kommunen beslutade om en utbyggnad av det kommunala va-nätet ut-
med Fräknestranden. Va-frågorna får generellt sett en allt större betydelse i och 
med att många kustnära fritidshusområden omvandlas för åretruntboende och 
den negativa miljöpåverkan i dessa områden blir allt större.  

Kommunen rekommenderar att ändringar genom tillägg till befintliga de-
taljplaner och nya detaljplaner tas fram i takt med att överföringsledningen 
byggs ut. Fler fritidshus kan då omvandlas till åretruntbostäder.                

Planområdet ingår i ett större område som av kommunen är utpekat som ett 
allmänt intresse för friluftslivet.  

Planområdet ingår i ett större område av 
allmänt intresse för friluftslivet. Utdrag ur 
Uddevalla ÖP 2010. 
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Detaljplaner 
Den sydvästra delen av planområdet omfattas av ”Byggnadsplan för fritids-
husbebyggelse över del av fastigheten Bräcke 1:11, Strand Övra 1:7, Strand 
Nedra 2:10 i Forshälla socken och kommun av Göteborgs och Bohus län”, fast-
ställd 1966. Byggnadsplanen gäller som detaljplan. 1994 gjordes ett tillägg 
till detaljplanen. Detta tillägg antogs av byggnadsnämnden 1994-06-16 § 
194 och vann laga kraft 1994-07-13. Kommunens arkivnummer för planen 
är FO 103 och lantmäteriets benämning på planen är 1485-P94/3. Planen 
tillåter, efter ändringen, en största byggnadsarea på 100 m² för huvudbygg-
nad respektive 30 m² för garage eller uthus. Genomförandetiden för den ur-
sprungliga detaljplanen och tillägget till detaljplanen har gått ut.  

 
Planområdet omfattas av detaljplanen F0 103 i väster, markerad med gul färg, samt i 
öster delar av detaljplanen FO 03, markerad med orange färg.  

 

FO 103 

FO 03
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Planområdets östra del omfattas av ”Förslag till byggnadsplan för del av fastig-
heterna Strand Övra 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, Strand Nedra 2:10, Bräcke 1:11 m fl, 
Forshälla socken och kommun”. Byggnadsplanen gäller som detaljplan. Planen 
är upprättad 1954 och fastställd av länsstyrelsen 1958-10-11. Kommunens 
arkivnummer för planen är FO 03 och lantmäteriets benämning på planen 
är 14-FOR-888. I planen är byggrätten reglerad till en sammanlagd area för 
huvudbyggnad samt uthus till maximalt 80 m². Genomförandetiden har 
gått ut. Ett planarbete som innebär en ändring av den östra delen av denna 
detaljplan, öster om väg 675, pågår.  

Vid ett antagande av föreliggande planförslag ersätts FO 103 i sin helhet. 
Den västra delen av FO 03 ersätts också vid ett antagande av planförslaget. I 
samband med att planen antas tas ett separat beslut om att upphäva den del 
av FO 03 som redovisas i plankartan (se illustration på sidan 26). Observera 
att planförslaget ersätter den västra delen av FO 03 och att ett område som 
omfattar den allmänna vägen föreslås upphävas. 

Förordnande enligt 110 § Byggnadslagen 
För den byggnadsplan (FO 03) som omfattar den östra delen av planområ-
det infördes 1959 ett förordnande enligt 110 § i Byggnadslagen (BL). För-
ordnandet innebär ett ”förbud mot schaktning och trädfällning eller annan 
därmed jämförlig åtgärd”.  Detta förordnande har inte upphävts och gäller 
således fortfarande för den östra delen av planområdet. 

Kommunen avser att upphäva förordnandet. 

Förordnande enligt 113 § Byggnadslagen 
För båda de gällande detaljplanerna (FO 103 och FO 03) infördes ett för-
ordnande enligt 113 § i Byggnadslagen (BL). Förordnandet innebär att fas-
tighetsägarna, när byggnadsplanen upprättades, upplät den obebyggda mar-
ken inom gällande plan till allmän plats. Detta förordnande upphävdes inte 
när tillägget till detaljplanen (FO 03), som gäller i den sydvästra delen av 
planområdet, upprättades 1994. Förordnandet gäller således inom hela det 
aktuella planområdet. 

Eftersom ingen allmän platsmark övergår till kvartersmark vid ett antagande 
av planförslaget förutsätts förordnandet ligga kvar. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Planområdet omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap MB. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Planområdet ligger i en kustzon som omfattas av särskilda hushållningsbe-
stämmelser enligt 4 kap MB och som med hänsyn till natur- och kulturvär-
den i sin helhet är av riksintresse.  

Ingrepp i miljön får endast komma till stånd i dessa områden om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbe-
byggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga fri-
luftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätorts-
regionerna (4 § 4 kap MB). Bestämmelserna ska inte hindra utvecklingen av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Uddevalla kommun har i gällande översiktsplan från 2010 redovisat sin in-
ställning till de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. 
Kommunen anser att kustzonen, där Fräknestrandsområdet ingår, kan in-
rymma ny bebyggelse, förutsatt att kunskap och aktsamhet präglar placering, 
formgivning och färgsättning. Bebyggelsen i kustzonen bör kunna komplett-
eras om stor hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden samt vatten-
tillgång, grundvattenkvalitet och möjlighet att lösa avloppsfrågan.  

Väl anpassad kompletteringsbebyggelse, inom av kommunen redovisade 
områden, medför enligt kommunens uppfattning ingen påtaglig skada på 
riksintresset enligt 4 kap MB. Med försiktighet som princip bedöms bebyg-
gelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyg-
gelse inte medföra påtaglig skada på värdena inom kustzonen.  

Planförslaget berör befintlig bebyggelse och bedöms inte påverka natur- och 
kulturvärden negativt. 

  

Kustzonen i Uddevalla kommun (grön 
markering) omfattas i sin helhet av      
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
4 kap. MB. Utdrag ur Uddevalla ÖP 
2010. 
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-
ten samt omgivningsbuller. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer riske-
rar att överskridas till följd av planförslaget. 

Föroreningar i utomhusluft 

Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms över-
skridas inom det aktuella området idag. Detta på grund av att stora vägar 
med hög trafikbelastning inte finns i närheten av planområdet samt att om-
rådet har god luftomsättning. 

Vattenförekomster 

Planområdet ligger cirka 200 meter från Havstensfjorden som omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten.  

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 
2009 som otillfredsställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljö-
kvalitetsnormen 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. 

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten 
av kvicksilver. Enligt den senaste klassningen ska kvicksilver inte längre ex-
kluderas från bedömningen, vilket medför att vattenförekomsten inte 
uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 
råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gräns-
värden. På grund av fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska ut-
släpp går det inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska kvick-
silverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt för 
att uppnå kvalitetskravet god kemisk status.  

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala 
spill- och dricksvattennätet kommer att förbättra möjligheterna att uppnå 
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god ekologisk status i den angränsande Havstensfjorden. Ett genomförande 
av planförslaget innebär att ett par nya bostadsfastigheter eventuellt kan 
bildas inom planområdet och att dessa då kommer att anslutas till det 
kommunala va-nätet. Vid en utbyggnad enligt planförslaget kan takytor 
samt andra hårdgjorda ytor komma att öka, exempelvis vägar eller 
parkeringsplatser, vilket påverkar avrinningen av dagvatten. 
Omhändertagandet av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. Se 
resonemang angående omhändertagande av dagvatten under rubriken 
”Teknisk försörjning” på sidan 22. 

Fisk- och musselvatten 

Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Direkti-
vets syfte är att områdena ska skyddas eller förbättras för att göra det möjligt 
för skaldjur att leva och växa till.  

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala 
va-nätet kommer att förbättra möjligheterna att uppnå en bra vattenkvalité i 
Havstensfjorden. 

Planförslaget bedöms inte motverka att miljökvalitetsnormerna för mussel-
vatten kan uppnås. 

Omgivningsbuller  

Det aktuella området omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgiv-
ningsbuller. 

Områdesskydd 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” redovisas områden med 
värdefull natur som ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp.  

Biotopskydd 

Det finns en enkelsidig trädallé i den södra delen av planområdet som kan 
omfattas av biotopskydd. Planbestämmelser har införts på plankartan för att 
hindra att träden i allén avverkas. De stenmurar som återfinns inom plan-
området är belägna mellan befintliga bostadstomter och bedöms inte omfat-
tas av biotopskydd. 

Strandskydd 

En mindre del av planområdet, cirka 600 m², omfattas av strandskydd och 
utgörs av föreslagen vändplats i sydväst samt en kort sträcka av befintlig väg 
som leder fram till den tänkta vändplatsen. Omfattningen på vändplatsen i 
sydväst har utökats något sedan utställningen. 

I samråd med kommunen hade länsstyrelsen anpassat det utökade strand-
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skyddet, som trädde i kraft 2014-12-01, till den tidigare placeringen av 
vändplatsen. Eftersom vändplatsen har flyttats västerut, där strandskydd nu 
gäller, behöver strandskyddet upphävas för att möjliggöra anläggande av 
vändplatsen i det nu föreslagna läget. 

Området där strandskyddet behöver upphävas utgörs av grusväg och åker-
mark. I detta område finns inga utpekade naturvärden. Rekreationsvärdet 
ligger i allmänhetens möjlighet att passera mot Strandbynäs gård och via 
brukningsvägar och enskilda småvägar ta sig vidare till fots. Möjligheten att 
passera kvarstår och förändras inte i förhållande till det tidigare förslaget. 

En administrativ planbestämmelse, ”a2 - strandskyddet är upphävt” införs på 
plankartan för det område där strandskyddet avses upphävas. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Allmänt 
Under framtagandet av planförslaget har kommunen gjort en så kallad be-
hovsbedömning gällande ett ersättande av de berörda planerna, FO 03 och 
FO 103. Detta för att bedöma om ett genomförande av planerna kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Planförslaget strider inte mot översiktsplanen och berör inget Natura 2000-
område. Planen avser ett bebyggt område på lokal nivå och omfattas inte av 
kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Området är anslutet till det 
kommunala spillvattennätet, vilket ansluts till Skansverket i Uddevalla. 
Miljö och Stadsbyggnad (numera Samhällsbyggnad) bedömer att ett genom-
förande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagande 
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför inte upprättas. 

Samråd 
Länsstyrelsen gavs tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kom-
munens förslag till ställningstagande under samrådet. Länsstyrelsen delade 
då kommunens bedömning att ett genomförande inte kommer att medföra 
betydande miljöpåverkan.  



    

 

 

13

DETALJPLAN för del av fastigheten 
FORSHÄLLA-STRAND 1:31 m fl 
Fräknestranden, Uddevalla kommun, Västra Götalands län 

                                                             Planbeskrivning 
  Antagandehandling 2015-08-13, justerad 2016-03-23

                                      

PLANFÖRSLAGET - 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Mark 

Natur, vegetation och terräng 

Förutsättningar: Planområdet ligger i det så kallade Fräknestrandsområdet 
som utgörs av ett varierat landskap bestående av kuperade skogspartier och 
öppen jordbruksmark. Planområdet omges av åkermark i söder och norr. I 
öster avgränsas planområdet av väg 675 och i väster främst av naturmark. I 
den västra delen av planområdet finns ett skogsbevuxet höjdparti. Det do-
minerande trädslaget här är tall men det finns även inslag av lövträd, främst 
björk och ek samt en del lövsly. På tomterna inom området växer ett antal 
större träd. I den södra delen av planområdet, direkt söder om tillfartsvägen 
till området Svensängen, finns en enkelsidig trädallé. 

Marknivåerna inom planområdet varierar från + 7 meter över havet vid 
vägen i väster upp till +34 i öster. Terrängen är varierande med skogsklädda 
höjdpartier och en del flacka partier i söder. Bebyggelsen i den västra delen 
av planområdet är huvudsakligen placerad på flack mark mellan två höjder 
medan bebyggelsen i den östra delen ligger på en höjd. Terrängen i den syd-
västra delen av området sluttar i huvudsak ner mot Åsebukten i väster. I den 
östra delen sluttar planområdet ner mot väg 675. 

Planförslag: Planförslaget innebär utökade byggrätter inom befintliga fas-
tigheter, vilket kan innebära behov av att göra mindre ingrepp i terrängen i 
form av schaktning och fyllning vid större utbyggnader. För att hindra allt-
för stora markingrepp införs en bestämmelse som innebär att markens höjd 
inom bostadsfastigheterna, inom ett avstånd på 4,5 meter från fastighets-
gräns, inte får förändras mer än 1 meter i förhållande till angiven marknivå 
på grundkartan. 

Inom planområdet säkerställs drygt en tredjedel av ytan, cirka 32 000 m² till 
allmän plats - Natur. 

Den ensidiga trädallén får ett skydd i detaljplanen genom att ett förbud mot 
trädfällning införs i plankartan för sju träd. Marklov måste beviljas innan 
fällning. 

 

 

Från planområdets södra del är Åsebukten 
synlig. Området omges till största delen av 
åkermark. 
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Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar: Norconsult har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
två geotekniska utredningar som omfattar två olika delar av planområdet 
(Geotekniskt PM, Forshälla-Bräcke, Fo 103, Norconsult, 2012-04-27 och Geo-
tekniskt PM, Forshälla-Bräcke, Fo 03, Norconsult, 2012-04-25). För en utför-
lig beskrivning av de geotekniska förhållandena inom planområdet hänvisas 
till de framtagna geotekniska utredningarna som bifogas planhandlingarna. 

Västra delen av planområdet - FO 103 

Marken inom den västra delen av planområdet domineras av berg i dagen 
med inslag av friktionsjord och morän, till ringa eller några meters djup. 
Jordbruksmarken i söder utgörs av sandig, siltig lera. 

Skjuvhållfastheten i leran under torrskorpan ligger på cirka 18 kPa (kilo-
pascal). Vattenkvoten varierar mellan 14-44 % medan konflytgränsen upp-
går till 32 %. Vid undersökningstillfället noterades en fri vattenyta i borrhå-
len mellan 0,6-2,0 meter under markytan. Leran har torrskorpekaraktär ned 
till cirka 1-2 meters djup, vilket bedöms vara den huvudsakliga nivån för 
grundvattenytan. 

Mer omfattande undersökningar för att bestämma jordens sättningsegen-
skaper har inte bedömts nödvändiga att utföra, eftersom fasta markförhål-
landen dominerar inom planområdet. Om byggnader planeras där mindre 
områden med lösa jordar förekommer ska risken för sättningar beaktas. 
Eventuellt kan differenssättningar uppkomma vid övergång mellan lösa jor-
dar till fastmarksområden. 

Stabilitetsförhållandena bedöms vara gynnsamma. Där större höjdskillnad 
förekommer, förekommer inte lösa jordar. Där lösa jordar förekommer är 
höjdskillnaderna små och jorddjupen övervägande ringa. 

Planens intentioner bedöms ur geoteknisk synvinkel kunna genomföras. To-
talstabiliteten kan inom planområdet betecknas som tillfredsställande. 

Grundläggning av byggnader bedöms preliminärt kunna utföras med platta 
på mark inom delar av området med fasta markförhållanden. Där det ställvis 
finns lösare jordlager kan eventuell grundförstärkning påräknas genom i 
första hand urgrävning av lösare jord till mindre djup. 

Östra delen av planområdet - FO 03 

Marken inom den östra delen av planområdet domineras nästan helt av berg 
i dagen med inslag av friktionsjord och morän, till ringa eller några meters 
djup. Jordbruksmarken i söder och norr utgörs av lerjordar. 
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Skjuvhållfastheten i leran inom och i anslutning till området varierar mellan 
ca 15-40 kPa (under torrskorpan). Vattenkvoten varierar mellan cirka 20-
50% och konflytgränsen mellan cirka 30-50%. Vid undersökningstillfällena 
noterades fri vattenyta i borrhålen mellan 0,4-1,9 meters djup. Leran har 
torrskorpekaraktär ned till cirka 1,5 meter djupvattenyta, vilket bedöms vara 
den huvudsakliga nivån för grundvattenytan. 

Mer omfattande undersökningar för att bestämma jordens sättningsegen-
skaper har inte bedömts nödvändiga att utföra, eftersom fasta markförhål-
landen dominerar inom planområdet. Om byggnader planeras där de 
mindre områdena med lösa jordar förekommer ska risken för sättningar be-
aktas. Eventuellt kan differenssättningar uppkomma vid övergång mellan 
lösa jordar till fastmarksområde. 

Planens intentioner bedöms ur geoteknisk synvinkel kunna genomföras. To-
talstabiliteten kan inom planområdet betecknas som tillfredsställande. En 
tillåten markbelastning om 20 kPa rekommenderas inom planområdet, vil-
ket motsvaras av en normal tvåplansbyggnad eller en uppfyllnad med fyll-
ningsmassor om cirka 1 meter. Inom området bedöms även högre belastning 
kunna medges där fasta markförhållanden råder. Grundläggning av byggna-
der bedöms preliminärt kunna utföras med platta på mark inom del av om-
rådet med fasta markförhållanden. Där det ställvis finns lösare jordlager kan 
eventuell grundförstärkning påräknas såsom i första hand urgrävning av lö-
sare jord till mindre djup. 

Planförslag: Inga bestämmelser i detaljplanen bedöms nödvändiga med av-
seende på de geotekniska förhållandena. 

Risk för ras 

Förutsättningar: Bergab har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en 
bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall inom planom-
rådet (Bergteknisk utredning, Detaljplaner Restenäs, Bergab, daterad 2010-12-
21). Utredningen bifogas planhandlingarna. 

Bergarterna i planområdet utgörs av en gnejsig granit samt av grå, gnejsom-
vandlade ytbergarter tillhörande den så kallade Stora Le-Marstrands-
formationen. I bägge bergartstyperna förekommer ådror av pegmatit. Risk 
för naturliga ras och utfall av berg inom planområdet bedöms som mycket 
små till obefintliga. Utredningen rekommenderar dock att inom mindre 
områden bör rensning och besiktning bör göras om bergschaktning utförs. 

Planförslag: En upplysningstext har införts angående att rensning och  
besiktning bör ske vid bergschaktning inom kvartersmark. 
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Radon 

Förutsättningar: Den bergtekniska utredningen från 2010 innefattade 
även radonmätningar.  

Mätningen visar att de uppmätta nivåerna på gammastrålning i blottade häl-
lar ligger mellan 0,05 och 0,11 mikrosievert per timme (μS/h). Detta inne-
bär att planområdet kan kategoriseras som normalriskmark vad gäller radon-
strålning. I utredningen påpekas att nya byggnader ska ha radonskyddande 
konstruktion. 

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säkerställa 
att gränsvärdet för radongas (för närvarande 200 Bq/m³) inte får överskridas. 
Eventuella åtgärder ska beaktas och bevakas vid bygglovprövning.  

Planförslag: En upplysningstext angående att gränsvärdet för radon inte får 
överskridas för de byggnader där människor ska vistas stadigvarande, införs 
på plankartan.  

Fornlämningar 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. 

Bebyggelse 

Landskapsbild och omgivande bebyggelse 

I anslutning till planområdet finns skogspartier, öppen åkermark samt Åse-
bukten. Bebyggelsen i den västra delen av planområdet är placerad i en 
mindre dalgång mellan ett skogsparti i nordväst samt en mindre höjdrygg i 
öster. Bebyggelsen i den östra delen är i huvudsak placerad på höjdryggen 
väster om väg 675. Landskapet har en öppen karaktär med vacker havsutsikt 
mot Åsebukten i sydväst. På den östra sidan om väg 675 ligger ett större fri-
tidshusområde.  

Bostäder 

Förutsättningar: Planområdet omfattar 36 bostadsfastigheter, de flesta 
med en yta på cirka 1000-1500 m². Två bostadsfastigheter är större än 2000 
m². 

Planområdet är i huvudsak bebyggt i enlighet med gällande detaljplaner, ur-
sprungligen med bostäder för fritidsboende. Det finns dock, främst i den 
nordöstra delen av planområdet, en del mycket stora byggnader som vida 
överstiger den tillåtna byggrätten i gällande plan.  

Bostadshusen inom området varierar mycket i storlek och byggnadsstil, de 
flesta hus är enplanshus med fritidshuskaraktär. Flertalet av husen i området 
har fasader klädda med träpanel samt flacka sadeltak klädda med tegel eller 

Området sett från tillfartsvägen i den 
södra delen av planområdet 

Befintlig bostadsbebyggelse i Svensängen.
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plåt. På de flesta tomter finns uthus och/eller garage. Flera av komplement-
byggnaderna är uppförda nära fastighetsgräns. I några fall är komplement-
byggnader uppförda i fastighetsgräns och delvis på grannfastigheten. 

Planförslag: Syftet med planen är att tillåta större byggrätter än vad gäl-
lande detaljplaner medger och därmed underlätta för helårsboende. An-
vändningen för kvartersmarken blir ”B - Bostäder”. Byggrätten inom befint-
liga fastigheter utökas. En bestämmelse om att minsta tillåtna yta på bo-
stadsfastighet är 1000 m² är föreslagen i syfte att behålla karaktären med 
stora tomter och relativt gles bebyggelse. Detta innebär att endast två bo-
stadsfastigheter inom planområdet kan delas för att skapa totalt två nya bo-
stadsfastigheter. 

Bestämmelserna i förslaget tillåter en sammanlagd byggrätt på maximalt 200 
m² per fastighet. För ett antal fastigheter, där befintliga byggnader har en 
byggnadsyta som överstiger 200 m² anpassas byggrätten till befintliga bygg-
nader. Detta innebär att några fastigheter i den norra delen av planområdet 
föreslås få en maximal sammanlagd byggrätt på 225 m². 

Maximalt en femtedel (1/5) av fastigheten får bebyggas. Endast en huvud-
byggnad per bostadsfastighet tillåts. 

Bestämmelser för utformningen av byggnader införs. Byggnadshöjden för 
huvudbyggnad föreslås till maximalt 5,0 meter. Därutöver får takkupor ut-
föras på huvudbyggnaden till maximalt 1/3 av byggnadens längd. Maximal 
nockhöjd för huvudbyggnad med sadeltak föreslås till 8,0 meter samt 7,0 
meter för huvudbyggnad med pulpettak. 

Största tillåtna taklutning för huvudbyggnad med sadeltak föreslås vara 38°. 
Den maximala taklutningen för huvudbyggnad med pulpettak föreslås till 
22°. För komplementbyggnad och sophus föreslås den högsta tillåtna bygg-
nadshöjden till 3,0 meter. Högsta tillåtna taklutning för komplementbygg-
nad föreslås till 27°. Byggnaderna ska ha antingen sadel- eller pulpettak och 
sadeltaken ska ha taknocken i husets längdriktning. Tak får inte vara valmat.  

Bestämmelser om byggnaders placering är också föreslagna. Avståndet mel-
lan huvudbyggnad och fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter. Komple-
mentbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. För vissa 
fastigheter är befintliga byggnader placerade i strid med föreslagna place-
ringsbestämmelser. Befintliga byggnader kommer inte, trots att de inte över-
ensstämmer med föreslagna placeringsbestämmelser, att behöva flyttas eller 
rivas.  
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Befintliga byggnader får byggas till även om de inte överensstämmer med 
planens bestämmelser. Detta kan exempelvis gälla en huvudbyggnad som är 
uppförd närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Tillbyggnaden ska dock upp-
fylla bestämmelserna. 

Där förhållanden medger ska garage och carport placeras så att ett avstånd 
på minst 6 meter erhålls mellan fastighetsgräns och port.  

Den utökade byggrätten kan leda till att den nuvarande karaktären som fri-
tidshusområde övergår till en mer villalik bebyggelse. Utformningsbestäm-
melserna tillsammans med ett reglerat avstånd mellan byggnad och tomt-
gräns syftar till att, till viss del, tillvarata den nuvarande karaktären i området.  

Tillgänglighet 

Inom området finns vissa höjdskillnader. Inom kvartersmarken, där bebyg-
gelsen är placerad är terrängen huvudsakligen flack. Vissa tomter i den norra 
delen av planområdet har större höjdskillnader. God tillgänglighet till tom-
terna från lokalvägarna bedöms kunna uppnås vid förändringar inom områ-
det. Tillgänglighetsaspekter beaktas vidare vid prövning av bygglov.  

Service 
Boende utmed Fräknestranden kan utnyttja service i både Ljungskile och 
Uddevalla. Eftersom det inte finns något serviceutbud i närheten av plan-
området är de boende beroende av transport med bil eller buss. 

Forshälla skola och Forshälla förskola ligger cirka 5 kilometer från plan-
området. Skolan har förskoleklass till årskurs 6. Det finns även privata för-
skolor vid Åh samt vid Forshälla kyrka. I Uddevalla och Ljungskile finns 
allmän service, såsom skolor och vårdcentral.  

Kommersiell service finns i Ljungskile, Uddevalla tätort samt Torps köp-
centrum utanför Uddevalla. Ljungskile ligger cirka 8 kilometer söderut och 
centrala Uddevalla cirka 10 kilometer norr om planområdet. I Råssbyn, be-
läget cirka 1,5 kilometer norr om planområdet, finns en pizzeria. 

Friytor och rekreation 
I anslutning till planområdet finns tillgång till rekreationsområden, främst i 
form av skogs- och strandområden. Kuststigen genom Bohuslän passerar 
området öster om väg 675. 

Det finns en kommunal badplats i Saxenhof cirka 2 kilometer söder om 
planområdet. I Råssbyn, 1,5 km norr om planområdet, finns en idrottsan-
läggning med fotbollsplaner.  

Vägarna inom planområdet är smala och 
grusade. 

Väg 675 passerar direkt öster om området. 
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Strandbynäs gård strax väster om planområdet ägs av kommunen. Gården 
används vid olika typer av aktiviteter, till exempel vid midsommarfirande. 

Vägar och trafik 
Biltrafik 

Väg 675 passerar direkt öster om planområdet. Vägen är en länsväg med en 
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Årsdygntrafiken låg vid senaste trafik-
räkningen (2003) på 915 fordon per dygn, varav cirka 4 % var tung trafik. 

Vägarna inom planområdet är mindre grusvägar och är i huvudsak utbyggda 
i enlighet med gällande detaljplaner. Vägarna är enskilda och sköts i den 
sydvästra delen av en samfällighetsförening. I den norra delen finns ingen 
gemensamhetsanläggning bildad för vägarna. Befintliga vägar säkerställs i 
planförslaget och får användningen ”Lokalväg – Lokaltrafik”. Vändplatser 
med en radie på 9 meter föreslås i planområdets sydvästra och norra del, 
detta för att kunna underlätta vändning med sopbil. 

Planförslaget möjliggör en ny anslutning till väg 675, som ersättning för den 
befintliga i södra delen av planområdet. Föreslagen anslutning bedöms bli 
mer trafiksäker då den ger bättre siktförhållanden än den befintliga. 

 
Mark avsätts i den södra delen av planområdet för att kunna anlägga en mer trafiksäker 
anslutning till väg 675. 
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Planförslaget innebär ingen nämnvärd förändring av trafiksituationen. Ett 
ökat helårsboende innebär att trafiken till och inom området kommer att 
fördelas mer jämnt under året. Maxtrafiken bedöms bli ungefär densamma 
även om årsdygnstrafiken blir mer omfattande. 

Gång- och cykeltrafik 

Vägarna inom området används även för gång- och cykeltrafik. 

Befintliga stigar inom naturområdet i den östra delen av planområdet kan 
användas för att ta sig till busshållplatsen intill väg 675 direkt öster om 
planområdet. Det innebär att man kan undvika att gå längs med väg 675 för 
att ta sig till busshållplatsen. Vägen måste dock korsas för att komma till 
hållplatsen öster om vägen. 

Kollektivtrafik 

Busslinje 822 passerar området på väg 675. Vardagar går det cirka 10 bussar 
söderut mot Ljungskile och cirka 10 bussar norrut mot Uddevalla. Närmaste 
busshållplats ligger öster om planområdet. Skolbussar trafikerar den all-
männa vägen. Fler åretruntboende utmed Fräknestranden ger ett bättre un-
derlag för kollektivtrafiken.  

Parkering 

Parkering sker på tomtmark. En befintlig parkeringsplats för besökande, 
med plats för cirka 8 bilar, finns i planområdets södra del. Denna parkering 
bekräftas i planförslaget. Egenskapen ”parkering” är redovisad inom an-
vändningen allmän plats - lokalväg. En ny mindre besöksparkering, med 
plats för cirka 5 bilar, föreslås också i anslutning till infarten från väg 675 i 
planområdets norra del. 

Störningar och risker 
Buller 

Förutsättningar: Befintlig bebyggelse ligger som närmast på ett avstånd av 
cirka 30-35 meter från väg 675. 

En bullerutredning, ”Svensängen, Uddevalla, 2014-04-28” har upprättats av 
Soundcon. Utredningen bifogas planhandlingarna. Syftet med utredningen 
är att redovisa vilka ljudnivåer som uppträder vid de befintliga bostäderna i 
planområdet i dagsläget samt hur dessa påverkas av den ökade trafikmäng-
den i samband med utbyggnad enligt planförslaget.  

I utredningen har beräkningarna grundats på trafikflöden och indata från 
Trafikverket. Beräkningar har utförts för situationerna före och efter ny de-
taljplan med utökade byggrätter har genomförts och med en prognostiserad 

Bussar mellan Uddevalla och Ljungskile 
trafikerar väg 675 i anslutning till plan-
området. 
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trafikökning på väg 675. Beräkningar har utförts för en trafikprognos år 
2034 med en årlig trafikökning med 1 %, trots att ingen trafikökning sked-
de mellan mätningarna från 1989 och 2003. 

 
Ovanstående trafikmängder har legat till grund för bullerberäkningarna. 
 

För situationen efter höjda byggrätter har i utredningen antagits att samtliga 
byggnader inom planområdet blir åretruntbostäder och att de cirka 16 fas-
tigheter som inte är det idag får en tillkommande trafik på sex fordonsrörel-
ser per dygn och respektive bostad. 

I samband med Infrastrukturpropositionen som antogs 1997, fastställde 
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bo-
städer eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruk-
tur redovisas i sammanfattning nedan. 

 
Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad. 
 
Beräkningarna visar att de ekvivalenta bullernivåerna på befintliga fastigheter 
i anslutning till vägen generellt inte överskrider 55 dB(A), se illustration på 
följande sida. 

På fyra fastigheter längs väg 675 överskrids det ekvivalenta värdet på 55 
dB(A) på mindre delar av fastigheterna. I två av fallen ligger bullernivåerna 
över 55 dB(A) på mark som enligt planförslaget inte får bebyggas på grund 
av det föreslagna minsta tillåtna avståndet mellan byggnad och fastighets-
gräns. 

Beräkningar av de maximala nivåerna efter utbyggnad visar att endast två 
bostadsfastigheter utmed väg 675 har ljudnivåer som överstiger 70 dB(A), se 
illustration på följande sida. På dessa fastigheter finns möjlighet att anordna 
en uteplats på fastigheten där riktvärdena inte överskrids. 
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Bullerutbredningskarta som visar att endast ett fåtal bostadsfastigheter har ekvivalenta 
ljudnivåer som överskrider 55 dB(A) efter utbyggnad. Nivån 55-60 dB(A) redovisas 
med mörk orange färg. 

 
Bullerutbredningskarta som visar att endast två fastigheter har maximala ljudnivåer som 
överskrider 70 dB(A) efter utbyggnad. Nivån 70-75 dB(A) redovisas med mörk orange 
färg. 
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Planförslag: För att undvika att byggnader placeras i bullerstörda lägen 
prickas mark på delar av fyra fastigheter intill väg 675. På så kallad prick-
mark får inga byggnader uppföras. 

Trafiksäkerhet 

Vid anslutningen till väg 675 är sikten relativt begränsad norrut. Ett ökat 
helårsboende bedöms innebära att årsdygnstrafiken ökar, vilket kan leda till 
en något mer komplicerad trafiksituation. Ett ökat helårsboende innebär att 
trafiken blir mer jämnt fördelad under året.  

Planförslag: Planen ger utrymme för att flytta infarten till Svensängen 
längre söderut. Siktsträckan norrut ökar därmed och ett vilplan kan anord-
nas vid utfarten till väg 675. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar: I dagsläget är va-lösningarna i Fräknestrandsområdet av 
varierande kvalitet. Kommunen har anlagt en överföringsledning mellan 
Ammenäs och Ulvesund som passerar planområdet och har gjort det möjligt 
att koppla fastigheterna inom planområdet till det kommunala va-systemet.  

Överföringsledningen är en förutsättning för att kunna uppföra komplette-
ringsbebyggelse samt att utöka byggrätter i befintliga fritidshusområden. 

Uddevalla kommun genomförde under 2007 och 2008 en tillsyn av små  
avlopp utmed kuststräckan mellan Ljungskile och Uddevalla. Denna tillsyn 
låg till grund för Tekniska kontorets tidsplanering för påkoppling av fastig-
heter till det kommunala va-nätet. Tillsynen utmynnade i att fastigheterna i 
Fräknestrandsområdet redovisades som fastigheter med ”låg”, ”medel”  
eller ”hög” miljöbelastning. De fastigheter som har redovisats med beteck-
ningen ”kommunalt va” ligger intill överföringsledningen och har därför 
kopplats till det kommunala va-nätet i samband med utbyggnaden av över-
föringsledningen. 

Av de 36 bostadsfastigheter som finns inom planområdet redovisades hela 
20 som fastigheter med hög miljöbelastning. 8 fastigheter är redovisade som 
fastigheter med medelhög miljöbelastning och 3 med låg belastning. 5 fas-
tigheter i planområdets sydvästra del är redovisade som ”kommunalt va” och 
anslöts till va-systemet när överföringsledningen anlades. 

Svensängen blev på grund av de bristfälliga va-lösningarna ett av de områden 
som prioriterades högst vad gäller utbyggnad av va-nätet. Utbyggnaden har 
pågått under ett antal år och sedan första kvartalet 2014 har dricks- och 

Planområdet ingår i ett område (nummer 
22, röd avgränsning) som varit högt prio-
riterat vad gäller utbyggnad av va-nätet. 

20 fastigheter är redovisade som fastighet-
er med hög miljöbelastning, 8 med medel-
hög miljöbelastning och 3 med låg belast-
ning. De 5 fastigheter kategoriserade 
”Kommunalt va” är påkopplade till det 
kommunala va-nätet. Utdrag ur ”Små 
avlopp utmed kuststräckan Ljungskile-
Uddevalla”. 
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spillvattenledningar dragits fram till samtliga bostadsfastigheter inom plan-
området. Anslutningen av fastigheterna ger mycket positiva miljöeffekter. 

Planförslag: Ett så kallat u-område har lagts ut på tre bostadsfastigheter för 
att säkerställa att inga byggnader uppförs där allmänna va- ledningar har 
lagts ned inom tomtmark. 

Dagvatten 

Förutsättningar: Dagvattnet omhändertas lokalt genom infiltration inom 
bostadsfastigheter och närliggande naturområden. Inga dagvattenledningar 
finns i närheten av planområdet. Inga problem med dagvattenavrinningen 
inom planområdet är kända. 

Från planområdets bostadsfastigheter och naturmark leds eventuellt överflö-
digt dagvatten i öppna diken längs väg 675 och infartsvägen till den södra 
delen av planområdet västerut mot Havstensfjorden. Rinnvägarna till recipi-
enten är relativt långa. Som kortast leds eventuellt överflödigt vatten cirka 
250 meter från planområdets sydvästra del innan recipienten nås. Från större 
delen av planområdet leds vattnet betydligt längre än så. För fastigheterna i 
den norra delen av planområdet är sträckan upp mot 1 kilometer. 

Hantering av dagvatten ska ske enligt Uddevalla kommuns riktlinjer, den så 
kallade trestegsprincipen, där i första hand ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) rekommenderas.  

Planområdet är i princip utbyggt enligt gällande detaljplaner. Utökade byggrätter 
kan innebära att takytorna ökar, med ökat flöde av takdagvatten vid kraftiga regn 
som följd. 

Planförslag: Planförslaget innebär att den hårdgjorda ytan i form av tak 
kan öka med cirka 1500 m². Planområdet har jämförelsevis en storlek på 
cirka 95 000 (9,5 ha). Endast 20 % av ytan på bostadsfastigheterna får enligt 
planförslaget bebyggas. Tomtmarken utgörs främst av gräsmattor och plan-
teringar. De relativt stora tomterna bedöms därför kunna fungera som infilt-
rationsytor för dagvatten från tak och hårdgjorda markytor.  

Planförslaget innebär visserligen att de hårdgjorda ytorna i form av tak kan 
komma att öka något men då området i stort består av naturmark med del-
vis friktions- och moränmark och begränsad lutning bedöms inte dagvattnet 
orsaka några problem. Dagvattnet bedöms kunna tas omhand lokalt via in-
filtration på tomtmark eller med hjälp av stenkistor på respektive bostadsfas-
tighet. 

I de öppna diken som leder mot recipienten sker en naturlig infiltration och 
rening. Dikena har en liten lutning, vilket leder till ett långsamt flöde som 
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underlättar infiltration. Detta medverkar, förutom påkopplingen till det 
kommunala va-systemet, till att begränsa påverkan på närliggande vattenom-
råden så att den ekologiska statusen för Havstensfjorden inte försämras. 

Värme och el 

Samtliga fastigheter inom området är anslutna till el- och telenätet. 

Avfall 

Förutsättningar: Av de 36 bostadsfastigheter som finns inom planområdet 
har ungefär hälften sophämtning under hela året. Sophämtning sker vid re-
spektive fastighet och ombesörjs av kommunens renhållningsavdelning.  

Ett ökat åretruntboende innebär att den totala mängden avfall från området 
kommer att öka.  

Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och reg-
ler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen.  

Återvinningsbart material lämnas av fastighetsägarna på närmast belägna 
återvinningsstation som ligger vid trafikplats Lerbo. Grovsopor, vitvaror och 
farligt avfall kan lämnas till närmaste återvinningscentral på Aröds industri-
område i Ljungskile, cirka 7 kilometer söder om planområdet. 

Planförslag: Vändplaner med en radie på 9 meter, avsedda för att förbättra 
tillgängligheten för större fordon exempelvis sopbilar, föreslås i planens syd-
västra och norra del. 

I den södra delen av planområdet avsätts ett markområde för sophantering i 
anslutning till föreslagen ny tillfart från väg 675. Det ges användningen ”E1 
– Teknisk anläggning, sophus. En byggnad om 40 m2 för sortering av hus-
hållssopor får uppföras i detta område. Byggnaden får ha en maximal bygg-
nadshöjd på 3 meter. 

 

Uppförande av sopbyggnad i anslutning till ny tillfart från väg 675, kan ske inom om-
råde markerat med ”E1”. 
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Upphävande 
I samband med att den nya detaljplanen tas fram ska även en mindre del av 
en gällande plan upphävas. Enligt plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) ska 
ett upphävande av en detaljplan följa samma sorts förfarande som upprät-
tandet av en detaljplan. Därför prövas upphävandet i samma process som 
den nya detaljplanen. 

Planområdets östra del omfattas av ”Förslag till byggnadsplan för del av fastig-
heterna Strand Övra 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, Strand Nedra 2:10, Bräcke 1:11 m fl, 
Forshälla socken och kommun”. Byggnadsplanen gäller som detaljplan. Planen 
är upprättad 1954 och fastställd av länsstyrelsen 1958-10-11. Kommunens 
arkivnummer för planen är FO 03 och lantmäteriets benämning på planen 
är 14-FOR-888.  

 
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner, F0 103 i väster, markerad med gul 
färg och del av FO 03 i öster, markerad med orange färg. Område markerat med blå 
färg på illustrationen ovan föreslås bli upphävt. 

FO 103

FO 03 
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När den aktuella detaljplanen antas kommer den nya planen att ersätta delar 
av den gällande planen (FO 03). Planförslaget innehåller även ett område i 
öster där gällande plan föreslås upphävas. Området är cirka 7000 m² (0,7 ha) 
och omfattar en remsa med en bredd på 10 meter direkt väster om väg 675 
samt vägområdet. I gällande plan utgörs detta område av allmän plats i form 
av ”allmän plats, park” och ”allmän plats, väg”. 

Området där gällande detaljplan ska upphävas är skrafferat och en upplys-
ning är även införd på plankartan. 

Upphävandet av denna del av den gällande planen kommer att innebära att 
marken vid vägen inte är detaljplanerad. Remsan på 10 meter väster om 
vägen ger utrymme för anläggande av en gång- och cykelväg i framtiden. 

MILJÖMÅL 

Allmänt 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra 
etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen 
för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen är steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De sexton 
miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje 
år och en utvärdering en gång per mandatperiod till regeringen.  

Uddevalla kommun har i sin översiktsplan beslutat att ge ett antal miljömål 
särskild uppmärksamhet, varav följande bedöms vara relevanta för aktuellt 
planförslag; ”God bebyggd miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård” och ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Nedan görs en kortfattad avstämning mot dessa miljömål. 

Avstämning mot miljömål 

God bebyggd miljö 

Miljömålet innebär bland annat att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. En god hushållning med mark, 
vatten, energi och andra naturresurser ska främjas. 

Planförslaget syftar till att underlätta för helårsboende genom större byggrät-
ter. Det kommer att innebära en utveckling och möjlig komplettering inom 
ett befintligt bebyggelseområde.  



 

 

28  

Planbeskrivning 
Antagandehandling 2015-08-13, justerad 2016-03-23 

DETALJPLAN för del av fastigheten
FORSHÄLLA-STRAND 1:31 m fl

Fräknestranden, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

 

Med tanke på närheten till väg 675 och risken för buller införs bestämmelser 
om att inga byggnader får uppföras i utsatta bullerlägen. Det finns bra till-
gänglighet till närbelägna naturområden och inom planområdet säkerställs 
drygt en tredjedel av ytan till allmän plats - Natur. 

Sammantaget bedöms planförslaget medverka till att miljömålet God be-
byggd miljö kan uppfyllas. 

Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljömålen handlar om att bevara ekologiska värden och en biologisk mång-
fald samt att skydda viktiga marina områden. Miljömålen omfattar även ut-
släpp till vatten och påverkan på livsmiljöer. 

Anslutning till det kommunala spill- och dricksvattennätet bidrar till posi-
tiva effekter på vattenkvalitén i recipienten Havstensfjorden. Därmed mins-
kar tillförseln av näringsämnen från området. Föreslagen utökning av bygg-
rätter bedöms ge en marginell påverkan på dagvattnet, jämfört med nuläget, 
och kommer därför inte att påverka vattenkvaliteten i Havstensfjorden nega-
tivt. Se resonemang angående omhändertagande av dagvatten under 
rubriken ”Teknisk försörjning” på sidan 22. 

Sammantaget bedöms planförslaget inte motverka att miljömålen kan upp-
fyllas. 

Begränsad klimatpåverkan 

Miljömålet syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft. Den 
största källan till luftföroreningar är användningen av fossila bränslen inom 
transportsektorn. Den bidrar till att koldioxidhalterna i atmosfären ökar, 
vilket påverkar klimatet. 

Bebyggelseområdet ligger relativt långt från både kommunal och kommersi-
ell service. Bilberoendet för de boende i området förväntas därför att bli fort-
satt stort även om tillgång till kollektivtrafik finns i anslutning till planom-
rådet. Möjligheten till utbyggnad kan dock göra området mer attraktivt vil-
ket på sikt kan skapa underlag för förbättrad kollektivtrafik och kommunal 
service. 

Sammantaget bedöms planförslaget inte motverka en uppfyllelse av miljö-
målet. 

Sammanfattning 
Föreslagen utökning av byggrätter bedöms vara i god överensstämmelse med 
de nationella miljömålen, även om de boende i området sannolikt blir rela-
tivt bilberoende. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Handläggning och fortsatt arbete 
Ett plansamråd gällande den sydvästra delen av planområdet, Svensängen, 
genomfördes under 2013. Kommunen beslutade 2013-12-12 att utöka 
planområdet till i denna handling redovisat planområde. 

Detaljplanearbetet drivs med ett så kallat normalt planförfarande vilket in-
nebär att både samråd och utställning genomförs. Detaljplanen kan därefter 
tas upp för beslut om antagande. Ett separat beslut om upphävande av del av 
FO 03 kan tas i samband med beslutet om antagande. 

Utställning är genomförd och inkomna synpunkter på förslaget är samman-
ställda och bemötta i ett utställningsutlåtande. 

Med utgångspunkt från utlåtandet kan kommunen besluta om att anta plan-
förslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga 
kraft och varar sedan i 5 år. Kommunen är inte huvudman för allmän plats 
(naturområden och vägar i planen).  

Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning som 
tillhör planen. 

Justering 
Under utställningstiden har synpunkter inkommit som har föranlett viss 
komplettering och justering av planhandlingarna. Dessa är enligt kommu-
nens bedömning av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. 
De är av en sådan karaktär att en ny utställning inte är nödvändig. 

Utöver redaktionella ändringar har handlingarna justerats enligt följande: 

Plankarta: 
- Användningsbestämmelsen på område för sophus har ändrats från 

”B - Bostäder” till ”E1 - Teknisk anläggning, sophus”.  
- Egenskapsbestämmelserna ”sop” och plusmarken som innebar att 

”endast sophus får uppföras” har därmed tagits bort. Byggrätten för 
sophuset har minskats från 80 m² till 40 m². 

- En marginell utökning av vändplatsen i sydväst är gjord. 
- En upplysning angående bergschakt inom kvartersmark är införd. 
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Planbeskrivning: 
- Korrigering av texten om det planerade sophuset.  
- Kompletterande text angående bergschaktning. 
- Kompletterande text om mindre utökning av vändplatsen i sydväst. 
- Text om att kommunen avser upphäva 110§-förordnandet. 

Genomförandebeskrivning: 

- Korrigering av text om användningen av område för sophus. 
- En kostnadsuppskattning för förbättring/anläggning av vägar,    

parkeringar och vändplatser har lagts till. 
- Uppgift om ett befintligt arrendeavtal som omfattar den kommu-

nala marken har införts. 
- Ett förtydligande gällande anslutning till väg 675 har gjorts. 
- En illustration som redovisar omfattningen av det ”södra” respektive 

det ”norra” området har lagts in. 
- Ett förtydligande av antalet gemensamhetsanläggningar och mark-

samfälligheter inom planområdet har gjorts. 
- Uppgiften om att kommunen upplåter kommunal mark utan kost-

nad har korrigerats till att fördelningen av kostnaderna för upplå-
telse ”avgörs av lantmäteriet vid lantmäteriförrättning”. 

- Texten om kostnadsfördelning och ansvar för anläggningar inom 
allmän platsmark har omarbetats. 

- Text angående 110§-förordnandet ändrad, så att det framgår att 
kommunen avser att upphäva det. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget är upprättat av Rådhuset Arkitekter AB genom 
Kajsa Björquist, arkitekt och Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, på     
uppdrag av Uddevalla kommun. 

Planförslaget handläggs av Maria Åkerkvist, planarkitekt, Samhällsbyggnad, 
Uddevalla kommun.  

 

 

 

 

Maria Åkerkvist Kajsa Björquist 
Samhällsbyggnad Rådhuset Arkitekter AB 
Uddevalla kommun Samhällsplanering & Miljö 


