
PLANBESKRIVNING tillhörande

Sunningebacken, del av fastigheten Herrestad 
5:12 m.fl Uddevalla kommun
SAMHÄLLSBYGGNAD 2019-09-27

Dpnr 555

SAMRÅDSHANDLING



HANDLINGAR

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Planbeskrivning
[X] Plankarta
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR
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[X] Dagvatttenutredning SWECO 2018-03-16
[X] Dagvatttenutredning ÅF 2019-09-05

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

•	 Kommunfullmäktiges	beslut	1989-12-12	§	267.	Det	nya	bostadsområdet	mel
														lan	Undavägen	och	Sunningen	ska	benämnas	”Sunningebergen”

•	 Miljö	och	stadsbyggnadsnämndens	beslut	2011-08-18	§	273	gav	uppdrag	att	
													upprätta	detaljplan	för	en	höjning	av	byggrätterna

•	 Kommunfullmäktiges	beslut	2013-09-11	§	106	övertagandet	av	områden	som	
													idag	har	enskilt	huvudmannaskap	sker	i	den	takt	som	kommunens	ekonomi	
													tillåter.	

•	 Kommunfullmäktiges	beslut	2018-10-10	§	239	att	hemställa	hos	Västvatten
													AB	att	utreda	och	föreslå	lämpligaste	VA-	ösning	för	att	inrätta	kommunalt	
													vatten,	spillvatten	och	dagvatten	i	området



PLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för fastigheter i området. 
Idag har fastigheterna i området flera olika VA-lösningar och för att detaljplanen ska 
kunna vinna Laga kraft behöver även en långsiktigt hållbar VA-lösning för området 
presenteras i samband med planarbetet. Det föreslås att kommunalt verksamhetsom-
råde inrättas för hela området. Omvandlingen av fritidshus till åretrunthus har pågått 
länge i området och i dagläget är hälften åretruntboende. Byggnadsplanen är föråldrad 
och området är numera en stadsdel i ett större Uddevalla, nära köpcentrum, skolor och 
rekreationsmöjligheter. 
Kommunens översiktsplaner anger att området är lämpligt för åretruntbebyggelse om 
vägar och vatten och avlopp (VA) kan ges en tillfredställande lösning. Västvatten i 
uppdrag att utreda en VA-försörjning av området i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-10-10 § 239.
Den nu aktuella planen kommer att ligga i anslutning till kommande ny detaljplan för 
Sunningebergen med kommunal bostadsutbyggnad och kommunalt verksamhetsområde 
för VA. 

För stora delar av området gäller byggnadsplan HE7 (arkivakt 14-HER-884), fastställd 
13 april 1960. Den anger för varje tomt bl a följande: byggnadsyta för huvudbyggnad 
max 60 kvm, uthus max 15 kvm, byggnadshöjd max 3,5 m samt taklutning max 30 
grader. Inom denna byggnadsplan har det  tillkommit ett antal mindre detaljplaner, så 
kallade Frimärksplaner, med betydligt högre byggrätter.
Den ursprungliga planens huvudsyfte, fristående bostadshus, kvarstår.
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PLANOMRÅDET

Området är beläget i Sunningen ca 8 km väster om Uddevalla centrum. Det avgränsas 
i öster av Krönvägen, i söder av havsviken Kroken, i väster av motorvägen E6 och i 
norr ingår bebyggelsen vid Barrskogsvägen. Inom planen finns bl a Barrskogsvägen, 
Skogsliden och Utmarksvägen.  Inom byggnadsplanen finns 42 tomter varav ett antal 
obebyggda. Byggnadsplanen är starkt förändrad med 8 st småplaner med 21 fastigheter 
varav en är obebyggd. Ändringen omfattar sålunda ca 2/3 av byggnadsplanen Herrestad 
7 (HE7). Se illustrationskartan.

De 8 småplanerna redovisas integrerat i plankartan men bestämmelser/byggrätter är 
ändras ej. En detaljplan i norr (HE138, 1485K-P07/9) gränsar planen samt hus/fastighe-
ter som angränsar byggnadsplanen som inte är reglerade med byggrätter.

Byggnadsplanen	HE7	med	
blå	konturlinje.		Med	röd	
konturlinje	små	detaljpla-
ner		(åtta	stycken).



I den ursprungliga, underliggande, planens namn ingår beteckningen på den fastighet 
som fanns i området när planen upprättades år 1958. Ett större skifte med naturmark är 
en del av ”stamfastigheten” Herrestad Västergården 5:12. 

I kommunens interna planregister heter den underliggande planen HE7 (Herrestad 7). I 
fastighetsregister och registerkarta heter den 14-HER-884. 

PLANENS NAMN

Planen upprättas med normalt planförfarande och enligt reglerna i PBL 1987:10.

PLANFÖRFARANDE
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BAKGRUND
Sunningebacken är utbyggt under hela 1900-talet med en extra skjuts under 60-och 70- 
talen. Området har en mycket varierande planstandard. Det finns i dag en byggnadsplan 
samt åtta olika detaljplaner, så kallade frimärksplaner, inom området finns byggrätter från 
60 kvm till 320 kvm. 
Dessa skillnader upplevs otidsenliga och ologiska. Kommunen har sedan länge haft 
målsättningen att medge åretruntbebyggelse (större byggrätt) under förutsättning att vat-
ten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Den underliggande bygg-
nadsplanen saknar genomförandetid. Positivt planbesked gavs i Miljö	och	stadsbyggnads-
nämnden	2011-08-18	§	273.

FÖRSLAG TILL NYA BESTÄMMELSER
Syftet är att ge bostadstomterna som omfattas av den äldre byggnadsplanen en byggrätt 
som motsvarar normal ”villastandard”. 

Det är önskvärt att områdets nuvarande kvaliteter består. Det sker i samråd med fastighets-
ägarna vid ansökan om bygglov. Prickmark i gällande byggnadsplan tas bort och ersätts 
med generell bestämmelse kring avstånd till fastigighetsgräns vid bebyggelse. 

Tomters storlek vid avstyckning enligt § 5 i nuvarande byggnadsplan är 1200 kvm, i 
undantagsfall 1000 kvm vilket ska beaktas vid fastighetsreglering och delning av tomter. 
Detta har till största del beaktas förutom ett större undantag med areal 669 kvm och två 
mindre undantag med 1138 respektive 1185 kvm. Den största tomten är 3460 kvm. Endast 
6 st tomter är idag större än 2000 kvm och dessa kan vara svåra att dela pga terrängförhål-
landen.
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Som ny tillåten byggrätt föreslås att 240 kvm, varav högst 60 kvm avser fristående uthus/
garage. Den lilla byggrätten i gällande byggnadsplan, 60 + 15 kvm, avsåg små fritidshus 
utan avlopp.  Byggrätterna i byggnadsplan har överskridits i alla utom sju fall. Två st 
fastigheter överskrider idag 240 kvm, största avvikelse är ca 260 kvm men överskrider 
trots det inte 20% av tomtarean.

Huvudbyggnad	ska	placeras	minst	4	meter	från	tomtgräns.	Uthus	ska	placeras	minst	2	
meter	från	gräns	mot	granntomt	och	parkmark.	Garage	och	carport	ska	placeras	med	
minst	6	meter	fri	yta	framför	porten.	För	övrig	tolkning	av	avstånd	till	tomtgräns,	ska	
föreslagna	minsta	avstånd	följas	enligt	ovanstående.

Byggnadshöjder	i	befintlig	plan	är	låga	med	avseende	på	fritidshuskaraktären.	Största	
höjder	är	3,5	resp	2,5	m	och	här	föreslås	att	höjder	ändras	till	6,0	m	byggnadshöjd	huvud-
byggnad,	respektive	3,5	m	byggnadshöjd	för	uthus.	Syftet	är	att	möjliggöra	suterränghus,	
höga	våningsplan	och	hus	med	inredd	vind.	

Enligt	gällande	byggandsplan	gäller	lutning	högst	30	grader.	Bestämmelsen	ändras	i	likhet	
med	inom	området	liggande	frimärksplaner	som	huvudsakligen	har	högsta	taklutning	38	
grader.

Enligt	tidigare	utredningar	ska	mark	betraktas	som	högriskområde	för	radon	pga	av	
allmänt	höga	uranhalter.	Klassificeringen	medför	krav	på	åtgärder	och	ska	vi	ny-	och	
tillbyggnad	utföras	som	radonsäkert	utförande.	I	samband	med	bygganmälan	avgör	kom-
munen	behovet	av	detaljmätning	av	radon	eller	särskilda	skyddsåtgärder	i	byggnaders	
befintliga	konstruktion.

          
Sommarhus	med	ursprunglig	karaktär	 Tillbyggt	hus,	permanent	bostad
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Ny bestämmelse avseende administrativa bestämmelser, se också genomförandefrågor.
Huvudmannaskapet generellt för Uddevalla kommun har utretts och det har konstaterats 
att kommunalt huvudmannaskap bör råda inom områden att beaktas som tätort, detta bör 
ske vid nyexploateringar så som Sunnignebergen. Befintliga området med enskilt huvud-
mannaskap bör uppgå i kommunalt huvudmannaskap i den takt kommunens ekonomi 
tillåter. I denna detaljplan föreslås kommunalt huvudmannaskap. Samrådet avser även ge 
syn på hur fastighetsägarna ser på frågan. Flera lösningar kan vara aktuella. I byggnads-
planen 1960 var förutsättningen enskilt huvudmannaskap. Förutsättning för höjning av 
byggrätter är en långsiktig hållbar VA-lösning.

Nytt	hus	inom	ny	detaljplan	HE126	 													Slänt	av	bergkross	nära	planområdet

AVVÄGNINGAR MILJÖBALKEN

Eftersom	detaljplan	avser	höja	byggätterna	i	en	idag	gällande	byggnadsplan	och	redan	exploa-
terat	område	så	finns	det	ingen	anledning	att	här	utföra	fördjupade	utredningar	om	plan-
ändringens	förenlighet	med	riksintresse,	miljökvalitetsnorm	eller	miljömålen.	I	praktigen	är	
området	redan	till	stora	delar	bebyggt	så	som	föreslås	i	förslag	till	detaljplan.
Däremot	behandlas	dessa	områden	i	behovsbedömningen	och	kompletterar	avvägningar	gen-
temot	miljöbalken,	se	kapitel	om	planens	konsekvenser.

DAGVATTEN

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 § 239 att hemställa hos Västvatten AB att utreda 
och föreslå lämpligast teknisk VA-lösning i området, för att kunna inrätta kommunalt verksam-
hetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i området.
I dag har fastigheterna i området flera olika VA-lösningar och situationen är kompex, utred-
ningar har tagits fram av Sweco och ÅF. Sweco har utrett den befintliga dagvattensituation i 
området och utdrag ur detta PM redovisas nedan:

”Avledningen av dagvatten från det aktuella området är komplext och enskilda fastigheter
och förening är beroende av dagvattennätet i en eller flera föreningar. Avledningen av
dagvatten är i nuläget inte helt tillfredställande utan problem upplevs inom området.
Utökade byggrätter ger en ökad hårdgjord yta i framtiden, vilket ger upphov till större
flöden. Förmodligen har nuvarande dagvattensystem begränsad möjlighet att avleda
större flöden än nuvarande. Infiltrationsmöjligheten är låg inom området. I framtiden
kommer mer fördröjningsmöjligheter för dagvattnet att behöva skapas inom området för att
inte olägenheter för miljö och människor ska uppstå.

Dessa aspekter talar för att dagvattenfrågan behöver lösas i ett större sammanhang.
Spill- och dricksvatten behöver lösas för flertalet fastigheter inom området. Sammantaget
talar dessa aspekter för att hela området bör ingå i verksamhetsområdet för spill-, dricks och
dagvatten.”
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ÅF	har	studerat	lösnignar	för	dagvattensituationen	vad	gäller	flöde	och	föroreningar	vilket	
redovisas	nedan,	kommunalt	verksamhetsområde	är	en	förutsättning	för	att	effektivt	tillskapa	
föreslagna	lösnignar.	

Dagvattenflödena	beräknas	öka	i	området	vid	ökade	byggrätter,	dels	genom	något
ökade	hårdgjorda	ytor	men	framförallt	på	grund	av	snabbare	transport	av	dagvattnet	i
ledningssystem	till	skillnad	från	dagens	huvudsakliga	avrinning	via	mark	och	diken.
Utredningsområdet	har	delats	in	i	tre	avrinningsom	råden,	A,	B	och	C.	För	att	fördröja
dagvattenflödena	vid	ett	framtida	20-årsregn	till	befintligt	flöde	vid	ett	20-årsregn,
klimatfaktor	inkluderat,	föreslås	följande	fördröjningsåtgärder:

•	Avrinningsomrade	A:	Dagvattnet	fördröjs	och	renas	i	en	torr	damm/överdämningsyta
med	volym	40m3,	innan	det	leds	vidare	till	kommunalt	dagvattennät	vid	Sunningevägen.
Föredras	anläggning	under	mark	föreslås	dagvattenkassetter.

•	Avrinningområde	B:	Majoriteten	av	dagvattnet	fördröjs	i	dagvattenkassetter	medtotalvolym	
228	m3	uppdelat	på	tre	magasin,	innan	det	leds	vidare	via	ett	nytt	öppet	dike
till	befintligt	dike	på	naturmarken	på	fastighet	Herrestad	5:12.	Dagvatten	som	inte	leds	till
föreslagna	dagvattenkassetter	föreslås	ledas	till	befintligt	utlopp	utan	åtgärd.

•	C:	Dagvatten	från	cirka	halva	avrinningsområdet	i	norr	föreslås	fördröjas	i	en	torr
damm/överdämningsyta	med	volym	49	m3	innan	det	leds	vidare	i	ledningssystem	till	ett
kassettmagasin	i	Ormdammsvägen	med	volym	69	m3.	Befintlig	kommunal	ledning	som
dagvattnet	föreslås	ledas	till	bör	kontrolleras	om	den	kapacitetsmässigt	kan	ta	det
tillkommande	flödet	från	avrinningsområdet.

•	l	utredningsområdet	finns	längs	flera	vägar	befintliga	öppna	eller	makadamfyllda	diken
vars	magasineringsförmåga	ej	tagits	hänsyn	till	i	beräkningarna.	Dessa	volymer	kan	komplet-
tera	föreslagna	anläggningar	vid	större	regn	och	bör	behållas.

Föroreningsberäkningarna	visar	generellt	på	en	liten	skillnad	mellan	nuvarande	och	planerad	
situation.	Detta	beror	bland	annat	på	att	markanvändningen	inte	förväntas	ändras	så	mycket	
från	idag.	Större	andel	takytor	och	några	enstaka	tillkommande	bebyggda	villatomter	har	
räknats	in,	men	utöver	dessa	ytor	har	befintliga	ytor	behållits.	Endast	fosforhalten	överskrider	
Göteborg	stads	riktvärden	för	mycket	känslig	recipient	efter	rening	i	föreslagna	dagvatten-
anläggningar.	Skall	riktvärde	för	känslig	respektive	mindre	känslig	recipient	användas	ligger	
samtliga	halter	under,	även	i	framtida	situation	utan	rening.	De	torra	dammar/överdämnings-
ytor	som	föreslås	i	”VA-utredning,	Barrskogsvägen-Skogsliden,	Uddevalla,	ÅF	-	20190326”	
har	enligt	beräkningar	sämre	reningsgrad	än	till	exempel	krossdiken	som	undersökts	i	denna	
utredning.	Är	halten	tillfredsställande	kan	ursprungsförslagen	behållas,	men	vill	man	få	ner	
halterna	ytterligare	(främst	fosfor)	får	större/fler	anläggningar	alternativt	andra	sorters	an-
läggningar	som	till	exempel	våta	dammar	övervägas.
Beräkning	av	dimensionerande	dagvattenflöden	för	Västra	området	visar	på	en	framtida	ök-
ning	till	stor	del	på	grund	av	inkluderandet	av	klimatfaktor,	men	även	till	viss	del	på	grund	av	
förväntad	utökad	takyta	i	och	med	ökade	byggrätter.

Resultat	från	översiktlig	skyfallsanalys	i	Scalgo	vid	ett	100-årsregn	med	varaktighet	20	min	
visar	inga	större	lågpunkter	inom	bebyggelse	utan	det	mesta	av	vattnet	rinner	ut	från	bebyg-
gelse	antingen	mot	Havstensfjorden	i	söder,	mot	naturmarken	i	norr	vid	Undavägen	eller	mot	
lågpunkter	i	naturmark	i	väst	strax	bredvid	E6:an.	
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DETALJPLANER

Planering	av	bebyggelse	pågår	för	området	Sunningebergen.	Intill	planområdet	i	väster	ligger	
gällande	byggnadsplan	med	hus	för	fritidsändamål	HE7.	I	byggnadsplanen	finns	åtta	stycken	
frimärksplaner	samt	HE138	som	gränsar	nordost	om	HE7.
Inom	planen	finns	följande	planer,	bestämmelser	återfinns	i	plankarta	och	byggrätterna	be-
skrivs	kortfattat	nedan:	

Detaljplan HE101 antagen 1989-01-26
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 165	m2	+	(x	m2	uthus)	max	25%		av	tomtarea
Byggn.höjd:		 II	-	plan
Taklutning:				 -

Detaljplan HE112 antagen 2003-01-23
Tomtstorlek:		 min	800	m2
Byggrätt:		 max	20%		tomtarea
Byggn.höjd:		 5,5	+	3	m
Taklutning:				 -

Detaljplan HE126 antagen 2003-01-23
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 165	m2+	60	m2,	(320	m2)
Byggn.höjd:		 4	+	3,3	m	(nockhöjd		+	45,5)
Taklutning:				 35o	max

Detaljplan HE127 antagen 2003-02-20
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 190	m2+	60	m2
Byggn.höjd:		 4,5	+	3	m
Taklutning:				 38°	(suterräng	27	°)	+	27	°		uthus		

Detaljplan HE128 antagen 2003-05-15
Tomtstorlek:		 min	800	m2
Byggrätt:		 250	m2
Byggn.höjd:		 5,5	+	3	m
Taklutning:				 38	°		+	27	°			max

Detaljplan HE139 antagen 2007-06-14
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 300	m2
Byggn.höjd:		 5,5	+	3	m
Taklutning:				 45	°	+	27	°			max

Detaljplan HE143 antagen 2008-01-17
Tomtstorlek:		 min	800	m2
Byggrätt:		 250	m2
Byggn.höjd:		 5,5	+	3	m
Taklutning:				 38	°		(suterräng	27	°)	+	27	°		uthus
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Detaljplan HE154 antagen 2011-04-14
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 240	m2+	60	m2,	max	25%	av	tomtarea
Byggn.höjd:		 5,0,	(nock	7,5	)	+	3,5	m	
Taklutning:				 45	°	+	27	°			max

Utanför	detaljplan	finns	följande	detaljplaner:

Detaljplan HE136 antagen 2004-07-16 (Flökärr väster om byggnadsplan)
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 100	m2	+	30	m2,		avser	kommunal	va-anslutning
Byggn.höjd:		 5,5	+	3,3	m
Taklutning:				 38	°		+	30	°			max

Detaljplan HE138 antagen 2004-04-14 (norr om byggnadsplan)
Tomtstorlek:		 -
Byggrätt:		 250	m2	
Byggn.höjd:		 4,5	+	3	m
Taklutning:				 38	°		(suterräng	27	°)	+	27	°		uthus

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNIGNAR, FÖRÄNDRINGAR SAMT KONSEKVENSER

Mark,	topografi,	vegetation	och	natur
Planområdet	som	är	ca	16	ha	stort,	varav	ca	hälften	är	tomtmark.	Sunningebacken	är	Ryss-
bergets	västra	del.	Området	är	i	huvudsak	skogbevuxen	hällmark	med	blandskog	varav	över-
vägande	del	är	gran.	Branter	i	norr	och	söder	och	mot	väster	skär	E6	av	en	flackare	sluttning.		
Bergsryggen	som	helhet	går	i	sträckning	sydvästlig-nordostlig	riktning.		Planområdet	delas	av	
Sunningevägen.

Kulturmiljö	och	fornlämningar
Området	är	bergigt	och	har	enligt	storskifteskartorna	från	1700-talet	historiskt	sett	utgjort	
utmark	till	bl	a	fastigheterna	Herrestad	Persgården	m	fl.	Området	ingår	inte	i	kulturmiljövårds-
programmet	och	är	inte	heller	kulturhistoriskt	byggnadsinveterat.	

Utanför	sydöstra	delen	av	planområdet	finns	en	stensättning	RAÄ	Herrestad	291:1.	Fornläm-
ningen	ligger	på	en	höjd	och	påverkas	inte	av	ändring	av	plan.	
Utanför	planområdet	i	sydväst	ligger	boplatser	RAÄ	Herrestad	31:1-4.	Dessa	påverkas	inte	av	
planändring	pga	att	de	småplaner	som	ligger	närmast	platserna	inte	ändras	och	den	höjdskill-
nad	som	finns	på	platsen.	

Geotekniska	förhållanden
Skredrisk-	och	bergteknisk	utredning	har	inte	utförts	i	området	som	är	utbyggt	sedan	lång	tid.	
Bedömningen	är	att	skredrisker	inte	föreligger	inom	området	om	inte	tillförda	massor	läggs	
upp	på	ett	okontrollerat	sätt.		Skredrisker	undersöktes	i	samband	med	detaljplan	för	Flökärr	
väster	om	E6,	HE136	samt	för	arbetsplan	i	samband	med	E6	utbyggnad.	
Vid	bygglovsansökan	ska	nivåsättningen	och	bestämning	av	byggnadernas	läge	också	lokal-
stabiliteten	kontrolleras.	Någon	separat	geoteknisk	undersökning	i	detta	planområde	har	inte	
utförts.	
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För	översiktlig	information	finns	geoteknisk	information	från	intilliggande	utbyggnadsområde	för	
Sunningebergen	samt	Flökärr.

Markytans	nivå	varierar	mellan	ca	+55	till	ca	+80	m	ö	h	i	den	östra	delen.	Till	stor	del	utgörs	
området	av	kuperad	fastmark	med	berg	i	dagen.	Mellan	fastmarkspartierna	finns	planare	områ-
den	med	sediment	där	marklutningarna	är	måttliga,	lokalt	i	anslutning	till	fastmarkspartier	är	
lutningen	något	brantare.	

Byggnader	ska	enligt	Boverkets	byggregler	BBR	utformas	så	att	radon	i	inomhusluft	inte	översti-
ger	gällande	gränsvärde	av	joniserande	strålning	(nuvarande	gränsvärde	200	Bq/m3	årsmedel-
värde).		

Vattenområden
Berörda	vattenförekomster
Norra	delen	av	planområdet	samt	dagvatten	som	leds	bort,	avvattnas	via	Sunningebäcken	till	vat-
tenförekomsten	Havstensfjorden.	Havsområdet	där	Sunningebäcken	mynnar	är	även	Natura	2000	
område	och	naturreservat.	För	Havstensfjorden	är	den	ekologiska	statusen	otillfredsställande	och	
den	kemiska	statusen	god.	Miljökvalitetsnormerna	är	god	ekologisk	status	år	2021	och	god	ke-
misk	ytvattenstatus	2015.	Miljöproblemet	är	övergödning.	

Västra	och	södra	delen	av	området	avvattnas	direkt	mot	Kroken	till	vattenförekomsten	Byfjorden.	
Den	ekologiska	statusen	på	Byfjorden	är	otillfredsställande	och	den	kemiska	statusen	uppnår	ej	
god.	Miljökvalitetsnormerna	är	god	ekologisk	status	år	2021.	Miljöproblemen	är	övergödning	och	
miljögifter.	
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Gator och trafik
Vägar/gator	och	biltrafik
Trafiken	till	området	idag	matas	huvudsakligen	från	korsningen	Sunningevägen	och	Barrskogsvä-
gen.	Väster	om	Sunningevägen	mynnar	anslutningsvägar	till	bebyggelse-grupper	direkt	till	ge-
nomfartsvägen.	Krönet	på	Sunningevägen	kan	sänkas	vilket	betydligt	förbättrar	siktförhållandena	
och	minskar	olycksrisken.	Korsningen	inklusive	nya	busshållplatsen	är	förprojekterad	och	kom-
mer	att	detaljstuderas	i	ett	senare	skede.
Omvandling	av	fritidshus	till	permanentbostäder	i	detta	område	bedöms	öka	trafikmängden	mar-
ginellt	då	området	i	många	avseenden	redan	är	utbyggt.

Gång,	-	cykel-	och	mopedtrafik
Gång-	och	cykelvägen	utmed	Sunningevägen	kan	förbättras	i	anslutning	till	den	nya	bussfickan	på	
könet	av	Sunningevägen.	Cykelled	finns	till	Uddevalla	centrum.

Service och kollektivtrafik
Service
Planområdet	ligger	ca	8	km	från	Uddevalla	centrum	och	ca	5	km	från	Torp	köpcentrum.	I	både	
centrum	och	på	Torp	köpcentrum	finns	ett	stort	utbud	av	kommersiell	service	och	dagligvaru-
handel	samt	apotek.	Norgårdens	centrum	i	Källdal	ligger	ca	3	km	från	planområdet	med	tillgång	
till	bibliotek,	vårdcentral,	servicehus,	och	äldreboende.	I	Källdal	finns	också	grundskola	och	för-
skola,	förskola	finns	även	vid	Sunningevägen/Undavägen.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken	är	väl	utbyggd	och	en	busshållplats	ska	byggas	på	Sunningevägen	i	anslutning	
till	Barrskogsvägen.	Via	stadsbusslinje	6	kan	man	enkelt	nå	Källdal,	Stadshuset,	järnvägsstationen,	
Torp	köpcentrum	och	Kampenhof	resecentrum	i	Uddevalla	centrum.	Under	skolterminstid	går	
bussen	med	halvtimmestrafik	under	vardags	morgnar	och	eftermiddags-	och	tidiga	kvällsturer.	
Sommartid	går	bussen	med	1	timmestrafik	under	vardagar.	Busstrafik	finns	även	att	tillgå	under	
lördagar	och	söndagar	men	då	med	färre	avgångar.	Under	sommartid	trafikerar	busslinjen	även	
Unda	badplats	med	några	turer	per	dag.	Under	säsongen	maj-augusti	stannar	Skärgårdsbåten	M/S	
Sunningen	vid	bryggan	i	Sunningen	söder	om	planområdet.	

Tillgänglighet
Nivåskillnaderna	inom	den	enskilda	tomten	kan	inom	vissa	delar	bli	betydande.	Huvuddelen	av	
fastigheterna	kan	dock	nås	med	bil	och	bilparkering	kan	ske	i	anslutning	till	bostadshus.	Det	är	av	
stor	vikt	att	det	som	byggs	i	dag	uppfyller	de	krav	på	tillgänglighet	som	finns	i	plan-	och	byggla-
gen	och	bevakas	vid	bygglovsgivning.
Gator	och	gc-väg	i	anslutning	till	bussficka	vid	Sunningevägen	är	tillgängliga.	Lokalgator	ansluter	
Sunningevägen	med	blandtrafik.	Gatusträckningar	är	befintliga	och	merparten	klarar	en	lutning	
på	högst	8	%,	större	lutningar	förekommer	dock	på	kortare	sträckor.



11(18)

Friytor
Naturmarker
Inom	gångavstånd	från	planområdet	finns	fina	naturmarker	för	rekreation.	Närhet	till	badplat-
ser	är	en	del	av	områdets	kvalitet.	Det	är	enbart	västra	delen	av	Sunningebergen	som	i	framtiden	
föreslås	bli	ianspråktaget	för	exploatering.	Den	föreslagna	bebyggelsens	placering	i	detaljplan	för	
Sunningebergen	gör	att	ett	stort	fritt	område	för	promenader	och	lek	etc.	kvarstår	längs	höjdryg-
gen	och	sluttningsområden.

Lek	och	rekreation
I	planområdet	finns	allmän	plats	(park)	med	bevarad	naturmark	vilket	även	kan	användas	för	fri	
lek.	Lekplats	finns	inte	inom	denna	byggnadsplan,	goda	promenadvägar	finns	i	närområdet.	Ny	
detaljplan	i	Sunningebergen	kommer	att	få	anordnad	lekplats	och	bollplan.

Störningar
Buller
I	regeringens	proposition	1996/97:53	anges	att	följande	riktvärden	normalt	inte	bör	överstigas	vid	
nyplanering	av	bostäder:
30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
45	dBA	maximalbullernivå	inomhus	nattetid
55	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad,	(beige	kulör)
70	dBA	maximalbullernivå	på	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Utöver	detta	finns	även	krav	på	ekvivalent	ljudtrycksnivå	på	uteplats	för	att	klara	högst
55dBA,	standarden	tillåter	att	den	maximala	ljudtrycksnivån	överskrids	högst	3	gånger	på	en	
timma	under	dag	och	kväll	på	uteplats	och	5	gånger	per	natt	inomhus.

Bullerutredning
En	beräkning	av	bullernivåerna	i	Uddevalla	utfördes	2007-04-26	av	ÅF	Ingemanssons.	Den	visar	
att	planområdets	nordvästra	del	har	en	ekvivalent	bullernivå	på	mellan	55-60	dB.	Vid	mätning	
finns	fyra	hus	som	överskrider	nivån	55	dB,	vilket	visar	att	det	finns	risk	för	att	riktlinjerna	för	bo-
städers	högsta	ekvivalenta	bullernivå	inomhus	överskrids.	Orsaken	till	att	planområdet	är	påver-
kat	av	buller	är	E	6	dragning	strax	väster	om	planområdet,	då	Uddevallabron	invigdes	år	2000.

Utredningen	visar	på	att	den	ekvivalenta	ljudnivån	från	vägtrafiken	inom	större	delen	av	plan-
området		har	låg	ljudnivå.	Några	tomter	i	nordväst	har	ekvivalenta	ljudnivåer	delvis	över	55	dBA.	
Goda	möjligheter	finns	att	planera	sitt	bostadshus	så	att	avskärmning	skapas	mot	den	bullerstörda	
sidan.	
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Teknisk försörjning
Vatten	och	avlopp
Eftersom	det	i	dagsläget	delvis	saknas	kommunalt	avlopp	i	området	så	bedöms	befintliga	egna	av-
loppslösningar	överlag	ha	brister.		Sådana	brister	finns	i	alla	liknande	områden	av	denna	karaktär	
och	från	denna	tidsperiod.

Planområdet	kommer	att	anslutas	till	kommunalt	VA.	I	det	planerade	Sunningebergen,	kommer	
utbyggnad	av	det	kommunala	VA-nätet	ske	vilket	driver	på	även	denna	förbättring	av	VA-försörj-
ningen.

Elförsörjning
Befintligt	system	som	inte	påverkas	i	nämnvärd	omfattning.		

Avfall
Förutsättningar:	I	kommunen	sker	källsortering	av	avfall	och	kommunen	ansvarar	för	sophämt-
ningen.		Närmaste	återvinningsstation	för	förpackningsinsamling	finns	i	dag	vid	Boströmsvägen	i	
Kissleberg	(knappt	3	km	från	planområdet)	och	för	grovsopor	på	Havskurentippen	i	norra	delen	
av	Uddevalla	tätort.

Konsekvenser	av	planens	genomförande
Konsekvenser	i	förhållande	till	miljömålen	
Av	riksdagens	beslutade	16	miljömål	har	Uddevalla	kommun	pekat	ut	6	miljömål	som	
särskilt	beaktas	i	kommunens	planeringsprojekt,	dessa	redovisas	i	behovsbedömningen.
Etableringen	påverkar	inte	riksintresse	enligt	3:e	kap	miljöbalken	och	överskrider	inte	någon	mil-
jökvalitetsnorm	enligt	5:e	kap	miljöbalken.	Hushållningsbestämmelserna	i	4:e	kap	miljöbalken,	
utgör	heller	inget	hinder	för	utveckling	av	befintlig	tätort.	Sammanfattningsvis	görs	bedömningen	
att	ett	genomförande	av	ändring	av	byggnadsplan	inte	medför	någon	betydande	påverkan	på	mil-
jön,	se	också	behovsbedömning.	

Lanskapsbild	och	exploateringsgrad
Bebyggelse	på	Sunningebacken	smälter	väl	in	i	landskapet,	den	utökade	byggrätten	påverkar	inte	
områdets	uttryck	nämnvärd	då	den	fritidshuskaraktär	området	en	gång	besatt	sedan	länge	har	
försvunnit.	
Exploateringsgraden	för	planområdet	totalt	ligger	på	cirka	4	bostäder/hektar	vilket	är	ett	mått	på	
täthet	för	ett	glest	villaområde.	Beräknat	exploateringstal	efter	utbyggnad	är	
ca	e	=	0,1	bruttoarea/ha	för	hela	byggnadsplanen.	Som	helhet	är	området	glest	bebyggt	med	an-
ledning	av	att	stora	grönområden	och	allmänplatsmark	”park”	finns	inom	byggnadsplan.

Natur,	friluftsliv	och	kulturmiljö	
Den	nuvarande	byggnadsplanen	har	inslag	av	stora	grönytor	naturmark	mellan	grupper	av	tom-
ter.	Allmänheten	kan	röra	sig	fritt	inom	området	på	allmän	plats.
I	närheten	finns	bad	och	andra	rekreationsmöjligheter.	

Väg	och	trafikfrågor
En	förbättrad	korsning	vid	Barrskogsvägen	planeras	med	anledning	av	ny	uppfart	till	Sunning-
ebergens	planerade	bostadsområde.	Förbättringar	föreslås	med	att	plana	ut	krönet	något	så	att	
bättre	sikt	erhålls.	Sunningevägen	upplevs	brant	och	den	har	ca	9%	lutning	från	norr	vilket	är	
ovanligt	för	en	större	väg.	Lutningar	inom	byggnadsplanen	varierar	och	är	kraftiga	(10%	eller	
mer)	på	kortare	sträckor	t	ex	del	av	vägen	Skogsliden.



Tillgänglighet
Nya	busshållplatsen	planeras	så	att	alla	anslutningar	ska	uppfylla	minimikraven	för	tillgänglighet.	
Naturmark	”park”	med	stigar	i	de	fall	de	planeras	med	hårdgjord	yta	bör	utföras	med	tanke	på	
tillgänglighet.	Nya	permanentbostäder	planeras	för	tillgänglighet	enligt	gällande	byggnadsregler.

Omgivningspåverkan	och	påverkan	från	omgivningen
Omgivningspåverkan	på	området	närmast	omkring	byggnadsplanen,	har	ingen	eller	liten	påver-
kan	på	omgivningen.	E6	motorväg	ger	ett	vägbrus	i	den	västligaste	delen	av	området.		Ny	detalj-
plan	medför	inga	nya	byggrätter	än	de	befintliga	i	byggnadsplanen.	Bostäder	ska	vid	ny-	om-	och	
tillbyggnad	anpassas	för	att	reducera	bullernivå	inomhus.
Inom	hela	planområdet	är	bilarnas	hastighet	låg,	i	regel	max	30	km/h,	vilket	till	stor	del	beror	på	
att	körbanorna	är	ganska	smala.	Om	någon	väg	t	ex	skulle	behöva	förses	med	en	ny	mötesplats	el-
ler	p-plats	så	finns	det	i	regel	utrymme	för	detta	i	de	underliggande	planernas	vägområden.

Behov	av	miljöbedömning
Kommunen	ska	enligt	4	kap	34	§	PBL	(Plan	och	bygglagen	1987:10)	bedöma	om	en	detaljplan	
som	upprättas	kan	antas	medföra	betydande	miljöpåverkan	när	planen	genomförs,	s.k.	behovsbe-
dömning.		Om	betydande	miljöpåverkan	antas	föreligga	ska	miljöbedömning	enligt	EU:s	direktiv	
2001/42/EG	utföras.	MKB-förordningens	bilaga	4	beaktas	särskilt	då	begränsad	bostadsbebyg-
gelse	avses	i	denna	detaljplan.

Miljöfrågor	och	behovsbedömning
Riksintressen	enligt	miljöbalken
Planen	berör	inte	något	Natura	2000-område	eller	strandskyddsområde.	Områden	av	riksintresse	
enligt	3	och	4	kap	Miljöbalken	berörs,	men	i	samband	med	planering	av	intilliggande	område	
bedömmer	Samhällsbyggnad	att	det	inte	utgör	hinder	för	utvecklingen	av	befintlig	tätort.	Inga	
övriga	områden	med	riksintressen	enligt	Miljöbalken	berörs.

Området	Sunningebergen	utpekas	i	den	fördjupade	översiktsplanen	(FÖP)	Staden	Uddevalla,	an-
tagen	2017-10-11,	som	ett	område	aktuellt	för	ny	stadsbebyggelse.	Intill	detta	område	finns	bland	
annat	Sunningen	och	Sunningebacken	beteckning	detaljplanerat	område.

Kommunala	miljömål,	miljökvalitetsnorm	och	människors	hälsa	och	säkerhet
Kommunen	arbetar	efter	miljömålen	och	har	beslutat	att	ge	särskild	uppmärksamhet	till	6	stycken	
av	målen.	
Genomförande	av	detaljplan	bedöms	inte	överskrida	miljökvalitetsnorm	och	människors	hälsa	
och	säkerhet	kommer	inte	att	äventyras,	se	övriga	beskrivningar.
Kultur-	och	naturvärden	kommenteras	i	planarbetet.	Det	finns	inga	kända	fornlämningar	inom	
planområdet.
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Motiverat	ställningstagande
Området	utgör	idag	ett	fritidshusområde	utan	unika	biologiska	värden	eller	större	naturvärden.	
Riksintressen	är	inte	berörda	med	hänsyn	till	stadens	utbredning.	Planändring	bedöms	inte	över-
skrida	miljökvalitetsnorm	eller	försämra	människors	hälsa.	Miljömålen,	natur-	och	kulturvärden	
påverkas	inte	i	nämnvärd	omfattning.
Kommunen	gör	den	sammanvägda	bedömningen	enligt	bedömningskriterierna	i	MKB-förord-
ningen	bilaga	4,	att	genomförande	av	ändrad	byggnadsplan	i	Sunningebacken	inte	medför	någon	
betydande	miljöpåverkan.
Miljöbedömning	med	krav	på	miljökonsekvensbeskrivning	kommer	således	inte	att	göras.	Änd-
ring	av	byggnadsplanen	främjar	god	hushållning	med	mark	och	vatten	samt	en	god	och	hälsosam	
miljö	enligt	1	kap	1	§	i	både	miljöbalken	och	plan-	och	bygglagen.

Länsstyrelsens	syn	på	behovsbedömning
Länsstyrelsen	beslutar	i	muntligt	samråd	med	kommunen	2012-06-12	att	förslag	till	detaljplan	
inte	utgör	betydande	miljöpåverkan	och	att	miljöbedömning	med	miljökonsekvensbeskrivning	
(MKB)	inte	behöver	utföras	för	denna	planändring.	

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Syftet	med	detaljplan	är	att	medge	ökad	byggrätt	och	att	möjliggöra	åretrunt-boende	i	området.	
Området	ska	även	bli	kommunalt	verksamhetsområde	för	kommunalt	vatten,	spillvatten	och	
dagvatten.	

Tidplan	och	förfarande
Planarbetet	bedrivs	med	så	kallat	normalt	planförfarande,	vilket	bland	annat	innebär	att	för-
slaget	till	detaljplan	kommer	att	samrådas	och	ställas	ut	för	granskning	innan	det	kan	tas	upp	
för	antagande.	Tidplanen	förutsätter	att	annan	utredning	inte	krävs	eller	antagandebeslutet	inte	
överklagas.	Åtgärder	för	dagvatten	utförs	men	ligger	utanför	denna	byggnadsplan.

Målsättningen	är	att	följande	tidplan	ska	tillämpas:	
MSB=	Miljö	och	stadsbyggnadsnämnden
SBN=	Samhällsbyggnadsnämnden	
KS=	Kommunstyrelsen

MSB	beslutar	om	att	höja	byggrätter	 beslut	augusti	2011	

SBN	beslutar	om	samråd	 	 oktober	2019
Samråd	 	 																										november	2019
SBN	beslutar	om	granskning	 													februari	2020
Granskning															 	 													mars	2020
KS	antar	detaljplanen				 	 juni	2020	 	
Laga	kraft,	tidigast	 	 													juli	2020

Genomförandetid
Underliggande	byggnadsplan	fick	vid	PBL:s	(Plan-	och	bygglagens)	ikraftträdande	inte	någon	
genomförandetid.	I	administrativa	bestämmelser	anges	att	genomförandetiden	är	5	år.	
Planens	genomförandetid	börjar	när	detaljplanen	vunnit	laga	kraft.
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Under	genomförandetiden	är	det	svårt	för	kommunen	att	förändra	eller	upphäva	planen	mot	
en	sakägares	vilja.	Efter	genomförandetidens	utgång	kan	kommunen	förändra	eller	upphäva	
planen	utan	att	behöva	betala	ersättning	till	en	fastighetsägare	t	ex	för	en	outnyttjad	byggrätt.	

Huvudmannaskap
Kommunen	får	enl	PBL	kap	4,	§	7	bestämma	att	kommunen	inte	ska	vara	huvudman	
för	allmänna	platser,	om	det	finns	särskilda	skäl.	
För	huvudmannaskapet	under	samrådsskedet	föreslås	kommunalt	huvudmannaskap.

Enskilt	huvudmannaskap	finns	som	planbestämmelse	för	detaljplan	HE139	med	lokalgata	
inom	denna	detaljplan,	denna	föreslås	ingå	i	kommunalt	huvudmannaskap.	

Avtal
Detaljplanen	som	sådan	förutsätter	inga	avtal.

Ansvarsfördelning	mellan	aktörer
Kommunen	(ledningsrättshavaren)
-	 VA-utbyggnad,	samordnar	kabelförläggning	el-	tele	mm
-	 Återställer	gata	och	mark	efter	ledningsdragningar
-	 Ansöker	om	ledningsrätt	och	gemensamhetsanläggningar
-	 Upprättar	skötselplan	för	grönområden	och	park	

Fastighetsägare	inom	byggnadsplan	(kan	även	gälla	utanför	plan)
-	 Söker	bygglov	för	enbostadshus,	om-	och	tillbyggnader
-	 VA-anslutning	till	tomtgräns	inklusive	el-	och	teleanslutningar	vid	behov
													(vid	kommunalt	verksamhetsområde	för	vatten-	och	avlopp	ska	fastigheter	anslutas					
													inom	en	viss	tid
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Vägnamn
Området	har	vägnamn,	dessa	ändras	inte.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA	FRÅGOR

Fastighetsplan	
Särskild	fastighetsplan	behövs	inte	för	ändring	av	byggnadsplan.

Fastighetsbildning
För	tekniska	anläggningar	bildas	vid	behov	fastigheter	eller	ledningsrätt	om	dessa	söks	av	nätä-
gare,	men	det	är	inget	krav	att	så	sker.

De	kommunala	VA-ledningarna	föreslås	så	långt	möjligt	ligga	inom	allmän	plats	gata	där	kom-
munen	avser	vara	huvudman.	

Samfälligheten	Herrestad	S:1	är	en	marksamfällighet	med	delägande	fastigheter	till	merparten	
av	Sunningevägen	och	berörs	delvis	av	arbeten	i	vägområdet.	Vid	kommunalt	huvudmanna-
skap	bör	mark	fastighetsregleras	till	förslagsvis	den	kommunala	fastigheten	Herrestad	5:12.	

Gemensamhetsanläggningar	(GA)	och	servitut
Idagsläget	är	Sunningevägen	gemensamhetsanläggning	GA:10	som	Herrestad-Sunningens	
vägsamfällighet	förvaltar	och	som	berör	hela	Sunningenområdet.	Vid	kommunalt	huvudman-
naskap	upphävs	GA:10	(i	berörd	del)	och	kommunen	kommer	att	ansvara	för	väg-	och	VA-
nätet	med	drift	och	underhållsansvar.	För	byggnadsplanen	är	endast	en	liten	del	av	Sunninge-
vägen	berörd,	i	övrigt	berörs	lokalgator	(i	de	flesta	fall	grusvägar	av	enklare	standard).	En	del	av	
Skogsliden	är	asfalterad	av	de	boende	längs	denna	väg.	
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De	befintliga	VA-föreningarna	inom	området	(GA:12	och	GA:21)	planeras	upphävas	och	
fastigheterrna	ska	införlivas	i	kommunalt	verksamhetsområde	för	dricksvatten,	spillvatten	och	
dagvatten.

Servitut	får	inte	bildas	på	allmän	platsmark	för	utrymme	för	grundläggning	av	stödmurar	och	
dylikt.	För	att	servitut	ska	få	ändras	eller	upphävas	krävs	att	det	hindrar	ett	ändamåls-enligt	
nyttjande	av	fastigheten.	Ändring	av	servitut	är	inte	aktuellt	i	området,	såsom	utfartsservitut	för	
enskilda	fastigheter.

TEKNISKA	FRÅGOR
Parkering
Parkering	ska	ske	inom	den	egna	fastigheten.	För	Uddevalla	gäller	minst	2	st	parkerings-plat-
ser/	lägenhet,	additionsbostad	kräver	således	också	2	st	parkeringsplatser.	Gästparkering	ska	
också	ske	på	egen	mark	i	möjligaste	mån	då	gatumarken	har	liten	bredd.		Idag	finns	inga	eller	få	
gästplatser	på	allmän	plats.	Se	också	gällande	av	kommunfullmäktige	antagen	parkeringsnorm.

Allmän	plats	i	övrigt
Grönytorna	”park”	inom	planområdet	berörs	inte	såvida	inte	va-utbyggnad	berör	dessa.

Räcke	och	stängsel
Fastighetsägare	får	på	egen	bekostnad	anordna	stängsel.	Stängsel	i	tomtgräns	får	inte	överstiga	
1,1	m	höjd,	i	annat	fall	krävs	bygglov.	

Vatten	och	avlopp
Kommunen	bygger,	underhåller	och	sköter	driften	på	vatten-	och	avloppsnät	utanför	tomt-
gräns.	Området	kommer	i	samband	med	detaljplanens	antagande	att	utgöra	s	k	verksamhets-
område	för	vatten	och	avlopp.	
Brandposter	anordnas	inom	allmän	plats	gata	enligt	räddningstjänstens	anvisningar.

El-	och	teleledningar
Ledningsnät	för	elkraft	och	tele	finns	i	planområdet	och	ändringar	ska	samordnas
om	dessa	kommer	i	konflikt	med	va-nät.	

Fjärrvärme	
Fjärrvärme	har	inte	planerats	i	detta	område.	

Sopkärl	och	brevlådor
Kommunens	anvisningar	ska	följas	för	placering	och	utförande.
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Fastighetsägarens	kostnader
I	samband	med	bygglov	ska	full	planavgift	betalas	enligt	taxa	fastställd	av	kommunfullmäktige,	
varvid	uträkningen	av	avgiften	ska	justeras	med	faktorn	2	som	är	baserad	på	aktuell	detaljplans	
komplexitet,	utredningsbehov	etc.

Vid	kommunalt	verksamhetsområde	för	VA	ska	fastigheter	anslutas	med	vatten-	och	avlopp	
och	debiteras	anläggningsavgift	enligt	kommunfullmäktiges	då	gällande	taxa.	

El,	fiber,-och	teleanslutningar	enligt	gällande	taxa.

UPPFÖLJNING	MED	ANDRA	BESLUT	OCH	ÅTGÄRDER
Vid	bygglovgivning	kommer	kommunen	att	noga	bevaka	höjdsättningen	av	tomtmarken,	i	syn-
nerhet	vad	gäller	slänter	nära	gränsen	mot	granntomter.	Murar	och	branta	slänter	nära	tomt-
gräns	kommer	inte	att	godtas,	se	planbeskrivningen.

Kompletterande	markradonundersökning	ska	utföras	vid	grundläggning	mot	berg	och	måste	
följas	noga	vid	projektering	och	byggandet	av	respektive	hus.	Senast	i	samband	med	tekniska	
samrådet	avgörs	om	särskilda	åtgärder	mot	markradon	ska	utföras.

MEDVERKANDE	TJÄNSTEMÄN
Följande	har	medverkat	från	kommunen:	
Planförfattare:																												Daniel	Andersson,	Samhällsbyggnad	
Hemsida:		 																										Ann-Louise	Andersson,	Samhällsbyggnad	
Exp	mm:																																		 Eva	Schröder,	Samhällsbyggnad
Bygglovsfrågor:	 													Mikael	Wennergren	och	Anne	Kleinfeld,	Samhällsbyggnad
Miljö-	och	vattenfrågor:	 Marie	Abrahamsson,	Samhällsbyggnad
Mark	och	exploatering:	 Victor	Kullgren,	Jeanette	Norgren,	Samhällsbyggnad
Väg-	och	gatubyggnad:		 Lars-Göran	Arvemark,	f.d	Tekniska	kontoret	
Dagvatten	och	VA:	 													Mikael	Svensson,	Västvatten

SAMHÄLLSBYGGNAD

Martin	Hellström	 	 																											Daniel	Andersson
plan-och	exploateringschef	 	 														planarkitekt
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