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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 

 

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: no-reply@uddevalla.se <no-reply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 mars 2021 14:29 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige <ungdomsfullmaktige@uddevalla.se> 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
 
Skola/klass: 
agnerberg 
 
Lämna förslag 
Hej, mitt namn är Lorik i skogslyckan så har vi ett behov av en fotbollsplan med konstgräs.  
Ni kan också införa en 11 manna plan inomhus med konstgräs som i till exempel serneke arena i 
göteborg. Sporten och fotbollen i Uddevalla har väldigt stor potential och jag tycker att vi ska utnyttja 
detta till fullo. Planen som skall ligga inomhus skulle kunna vara i rimnershallen. Det finns ingen 
inomhus fotbollsplan med konstgräs i Uddevalla. Det är alltså drygt en kvarts miljon besökare i 
rimnersvallen/hallen. 
 

mailto:no-reply@uddevalla.se
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: no-reply@uddevalla.se <no-reply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 12:23 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige <ungdomsfullmaktige@uddevalla.se> 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
 
Skola/klass: 
agnebergsskolan 
 
Lämna förslag 
Ändring på arbetsordningen till fler möten. Ungdomsfullmäktige känneratt de har för få mitten att få 
saker att gjort på. Därför skulle det vara bättre om man ändrade på arbetsordningen och gör så att 
Ungdomsfullmäktig har fler möten så att de får saker gjort.   
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Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

 

Välkomna till Samråd för Översiktsplan 2022 
Ni bjuds härmed in till samråd för Uddevalla kommuns översiktsplan 2022.  

 

Samrådet pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. 

 

Synpunkter skickas senast den 15 augusti 2021 till: kommunledningskontoret@uddevalla.se 

eller via post till: Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 45181 

Uddevalla. Märk synpunkterna KS 2021/159. 

 

Den 28de april 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut Översiktsplan 2022 på samråd. 

 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 

Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 

föreningar, näringsliv och medborgare.  

 

ÖP2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) 

och består av två delar:   

1. Kartdelen, här finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och 

släckas. Kartan har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt 

en sökfunktion.    

2. Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 

ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.  

 

Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på: 

 Plan- och Bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan. 

 Krav från Länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen. 

 Kommunala initiativ, det är till exempel fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen). 

 

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

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

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

Länkarna uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta 

styrdokument. 

 

När du öppnar översiktsplanen via länken nedan kommer du få möjlighet att öppna flera korta 

videoavsnitt som hjälper dig komma igång med kartan. 

 

Klicka på Översiktsplan Uddevalla kommun Samrådsförslag för att komma till Översiktsplanen 

där text och karta är samlade. 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/
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Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen 

svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och redovisas med liknande 

synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella förändringar i planen innan den 

går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta planen.  

 

 

Vid frågor kontakta: Amanda Windeman, Översiktsplanerare, Projektledare 

Telefon: 0522 69 61 41, E-post: amanda.windeman@uddevalla.se 

 

 

 

Vilka dokument som ingår i utskick 

- Följebrev 

- Sändlistan 

- Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Hela den digitala översiktsplanen med 

kartor, texter och miljökonsekvensbeskrivning. (Ej bifogad fil i utskick - nås enligt länk ovan) 
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Förord 

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

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

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

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

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

liv med hög livskvalitet.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

översiktsplanen.   

 

1.1 Varför en översiktsplan? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avvikelsen.  

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

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

motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

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

Översiktsplanens plats i kommunen 

 

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

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

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

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

kommunens visions- och riktningsarbete i samhällsplaneringsfrågor.  

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

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

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

för handlingsplaner och andra kommunala styrdokument.  

Syfte och mål  

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

förmedla kommunens långsiktiga intentioner för: 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senare skede.  

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

 

Uddevalla FÖP 

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

och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

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

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

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

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

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

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

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

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Centrala Uddevalla FÖP 

 

Ljungskile FÖP 

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

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

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP  Lyckorna FÖP 

 

Vindbruksplan 

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

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

kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt 

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

kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

 

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

Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla ska översiktsplanen vara ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Digital ÖP  

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

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

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

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

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

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

funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas. 

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

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

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

Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.  

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

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

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

uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.  

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

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

exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

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

Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor. 

För vidare läsning: Samarbetet HAJK 

http://hajkmap.github.io/Hajk/
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1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum) 

 

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

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

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

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

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

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

att möta genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.  

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

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

välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.   

Klimatförändringar  

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

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

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

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

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

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

Demografi  

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunikationer och annan kommunal service.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samhället.  

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

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

behov och förmåga.  

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

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

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

tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.  

1.2 Uppdrag och metod 

Färdplan mot ny översiktsplan 

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

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

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

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

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

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

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

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

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

- Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

- Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

- Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

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

- Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  

- En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

För vidare läsning: Färdplan  

Riktningar  

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

projektet för den nya översiktsplanen.  

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

arbetades fram i samverkan med kommunledningen och representanter från samtliga förvaltningar 

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

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

kommunfullmäktige 2019. 

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

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

förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige.  

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

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

utveckla översiktsplanen innan samråd.  

Remissvaret sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.  

1.2.2 Boverkets ÖP-modell 

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

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

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

och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.  

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

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

modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.   

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

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

Utvecklingsinriktning  

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

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

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

strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 

Mark- och vattenanvändning 

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

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

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

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

och Vatten.  

 

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

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

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

Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.  

Värden och hänsyn 

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

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

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

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

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

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

1.3.1 Vision och riktningar  

Uddevalla kommuns vision 

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

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

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

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

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

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

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

av hav, fjäll och fjord. 

Uddevalla kommuns riktningar mot visionen 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

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

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

till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt 

pendlingsströmmar som stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk 

faktor är framgångsrika transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop 

sjöfart, järnvägar och vägar. 

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

företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans 

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

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

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

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

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

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

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden 

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

fortsätta växa. 

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

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

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

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

möts och samspelar 

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

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

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

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

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

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

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

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

andra samhällsaktörer. 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 

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

boendemiljöer och är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima 

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

besöksnäring gemensamt utvecklas. 

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

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

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

naturreservat. 

1.3.2 Nationella och kommunala mål  

Nationella mål 

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

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

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

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är: 

Transport - Samhällskrisberedskap - Miljö - Landsbygd - Kultur - Funktionsnedsättning 

Friluftsliv - Jämställdhet - Folkhälsa - Digitalisering 

Bostadsmarknad - Arbetsmarknad - Arkitektur, form och design 

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

Kommunala miljömål 

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

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

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

kommunfullmäktige:  

1. Uppmuntra och inspirera  

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

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

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

2. Skapa förutsättningar 

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

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

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

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


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

15 

 

3. Planera hållbart 

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

ha god hushållning med natur och kulturresurserna. 

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

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

Frisk luft 

4. Ställa krav 

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

varor och tjänster där så är möjligt. 

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

odlingslandskap, Frisk luft  

5. Var energimedveten  

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

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

6. Tänk på hur du reser 

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

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

God bebyggd miljö 
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1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

perspektiv och ska ses som en helhet.  

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

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

hälsofrämjande och inkluderande samhälle. 

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

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

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

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

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

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

miljön för att värna ekosystemen. 

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

emellan. 
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Vardagslivsperspektiv 

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

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

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

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

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

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

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

sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 
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1.3.4 Medborgardialog  

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

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

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

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

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

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

Uddevalla.  

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

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

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

respektive möte:  

 

 

   
Lane 13 mars Bokenäset 20 mars Backamo 22 mars 

   

   

Skredsvik 5 april Åh 11 april Dalaberg 18 april 
 

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

 

 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)  

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

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

som en utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan.   

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

Bland annat har: 

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

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

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

• material om Agenda 2030 använts som inspiration  

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

Agenda 2030 delegationens slutbetänkande  Globala målen  

 

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

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens 

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

och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

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

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

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

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

finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens 

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

Landskaps- och havskaraktärsanalys  

1.4 Ord och begrepp 

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

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

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

kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen. 

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

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

till och arbeta mot deras måluppfyllelse. 

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

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

förekomma. 

PBL Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen. 

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

och bevara i olika bebyggelsestrukturer. 

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

handel, besöksmål eller liknande.   

Strategiska 

Ställningstaganden 

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

strategier. 

Strukturbild Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.   

Ta hänsyn till Beakta, respektera. 

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

kommunikationer på lång sikt.  

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

dagvattenhantering. 

Värna Skydda. 

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

 

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

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

planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån: 

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

mark- och vattenanvändning 

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

kommunen måste redovisa sina intentioner 

• nationella mål från regeringen 

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

fokusområde i översiktsplanen  

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

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

Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.  

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

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

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

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

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

översiktsplanen. 

De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel: 

1. Tematiska strategiska ställningstaganden   

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

markanvändning 

2. Geografiska strategiska ställningstaganden 

redovisar kommunens mark- och vattenanvändning    

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden 

Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är 

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

specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela kommunens 

verksamhet.  

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

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

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

översiktliga planeringen.  

I detta kapitel redovisar kommunen sina ställningstaganden i tre avsnitt: 

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

I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning 

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

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

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

klimatförändringarna.  

2.1.1.1 Bostäder 

Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

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

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

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

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

nu som i framtiden. 

I Uddevalla kommun ska… 

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

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

bebyggelse.  

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

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

kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  

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

behoven av alla bostadsformer. 

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

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

boende. 

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

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

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

insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad. 

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

deltagande i samhället. 

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

en åldrande befolkning. 

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

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper. 

 

 
 
För vidare läsning: 

Bostadsförsörjningsprogram  Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  Plan Integration 2030 

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

Uddevalla kommuns lokalförsörjning ska tillskapa långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 

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

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

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

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

vatten, naturresurser och energi främjas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

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

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

… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader. 

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

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

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

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

civilsamhället. 

… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser. 

 

 
För vidare läsning: Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

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

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

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

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

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

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

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 

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

kort och lång sikt. 

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

utökning av befintliga bostadsområden. 

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

utökning av befintliga industri- och verksamhetsområden. 

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

kommunala verksamheters lokaler.  

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

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

  
För vidare läsning: Markanvisningspolicy 2013 (under revidering) 

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

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

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

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

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

VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

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

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

vissa delar av kommunen, för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

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

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

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

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

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

omvandlingsområden. 

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

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och 

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

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

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

inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 

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

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 

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

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

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

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

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

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

utbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan. 

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

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

 

 

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

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015)  Vattenförsörjningsplan 

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

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

inte kan förhindras i framtiden.  

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

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar  

• Havsytan stiger  

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar som torka 

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

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

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

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

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

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

effekt redan nu.  

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

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

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

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

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

svalare klimat. 

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

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

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

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

mark eller av anslutna fastigheter. 

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

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

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

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

upphöra. 

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

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

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

om hand. 

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

ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser 

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

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

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

elförsörjning. 
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I Uddevalla kommun ska… 

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

erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker 

krisberedskap. 

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

säkerställa medborgarnas hälsa.  

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

mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet 

och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas. 

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

ras och skyfall. 

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

väderförhållanden skapar.  

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

klimat.  

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

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

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

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

än att ta bilen.  

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

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

samt ekonomisk skada. 

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

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

högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.  

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

planläggas. 

… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker: 

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

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

återkomsttid. 

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

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110 

 

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

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

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

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

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

Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla 

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

Höjd beredskap  

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

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

men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt. 

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

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

 

Uddevalla kommun ska… 

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

drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.  

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

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

regionala risker ska återfinnas i planeringen.  

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

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

Krisberedskap 

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

samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller 

analyser av risker, planering och övning.  

 

Uddevalla kommun ska… 

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

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

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

oro.  
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Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos 

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

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

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

 

Uddevalla kommun ska… 

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

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

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

möjliga sekretess.  

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

ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   

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

säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  

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

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom 

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

etablera eller bosätta sig i.  

Uddevalla kommun ska… 

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

i vidareutveckling av redan befintliga områden.  

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

trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  

 

 

2.1.2 God livsmiljö 

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

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

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

kommunen. 
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2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö 

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

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

är lokala resurser för nutid och framtid. 

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

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

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

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

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

fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.  

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

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

lokal och regional utveckling.  

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

informationsinsatser. 

… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett 

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

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

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

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

Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.  

Arkitektur 

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

positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 

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

sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet. 

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

såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 

Kulturell infrastruktur  

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

förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.  

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

… förutsättningar för offentlig konst skapas.  

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

utövandet av kultur.  

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

 

 
 

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

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

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

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

biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem. 

 

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

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

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

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

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

 

I Uddevalla kommun ska… 

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

planerings- och utvecklingsprocesser.  

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

rekreationsmöjligheter inom gång- och cykelavstånd. 

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

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

planering.  

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

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

till den plats där de förlorades.  

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

Bäveån och Byfjorden.  

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

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

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

hållbara livsmiljöer.  

 

 
 
För vidare läsning: Naturvårdsrapport 

2.1.2.3 Hållbara resor 

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

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

Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 

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

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

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

   

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

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

verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.   

… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 

och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

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

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

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

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

 

 
 

För vidare läsning: Cykelplan  Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen 

2.1.2.4 Miljö 

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

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

som i framtiden. 

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

med medborgare och de som är verksamma i kommunen. 

Uddevalla kommun ska… 

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

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

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

ekosystemtjänster samt bidrar till attraktiva livsmiljöer och en bebyggelsestruktur med minskade 

energi- och transportbehov.  

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

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

till mänskliga rättigheter vid inköp och upphandling. 

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

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

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

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

återbruk och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.  

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

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

återvinning, energiutvinning och deponering. 

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

 

 
 
För vidare läsning: Renhållningsordning/Avfallsplan   

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

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

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

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

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

att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

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

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

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

miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

 

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

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till 

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

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

transportsystem.  

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

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

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

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

av el för uppvärmning och varmvatten. 

Energi och minskad klimatpåverkan 

I Uddevalla kommun ska… 

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

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

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

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.  

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering 

och hushållning av resurser.  

... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

  

Vindkraft 

Till Uddevallas översiktsplan har kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft 

i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom 

riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering 

att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden 

utpekats i Uddevalla. 

 

  



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

33 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik. 

… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

 

 
För vidare läsning: Vindbruksplan  Energi på Uddevalla.se 

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet  

Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till 

för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera 

människors exponering.  

Uddevalla kommun ska… 

… se till att åtgärder för minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer 

som vid ny exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen. 

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten. 

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller. 

 

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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2.1.2.7 Bergtäkt 

Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan 

mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  

… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan 

på medborgares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv kan nyttja den brukade marken till 

andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… befintliga täkter utredas för lämplighet för fortsatt verksamhet.   

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att 

finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.  

… krav förhandlas tillsammans med företagen för kompensationer av deras verksamhets slitage och 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för medborgare.  
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2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas 

vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning.  

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.  

Uddevalla kommun ska…  

… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… i enlighet med diskrimineringslagen, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar. 

… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos 

alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… i samhällsplaneringen se till olika gruppers och åldrars behov samt förutsättningar i den fysiska 

miljön och analysera vilka konsekvenser utformningen av den fysiska miljön får för olika människors 

rörelsemönster, upplevelse av trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och 

offentliga miljöer.  

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna 

göra mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska 

göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med 

funktionsvariationer.  

 

 

För vidare läsning:  Välfärdsredovisning  Plan Integration 2030  kommande Plan Välfärd 2030  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2877/1582718403677/V%C3%A4lf%C3%A4rdsredovisning%202018%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.3.2 Barn och unga 

I Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och 

utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor 

som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga. 

I Uddevalla kommun ska… 

… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att 

Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens 

och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Uddevalla ska vara öppen för föränderliga 

verksamheter och för barn och ungas skiftande behov. Uddevalla kommun ska utreda och utnyttja 

möjligheterna med flexibla platser, användning och utformning av befintliga och framtida 

verksamheter för att kunna nå fler och nya barn- och ungdomsgrupper.  

… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där 

barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska 

målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till 

arbetsmarknaden. 

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

samhällsplaneringsprocesser bör konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och 

naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse. 

 

 

 
 
För vidare läsning: Barnkonventionen  Ungdomsplan 

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2874/1582718403411/Ungdomsplan%202015-2017%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle 

Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika 

värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle. 

Föreningslivet i Uddevalla kommun är en viktig del av samhället och här finns mer än 300 föreningar 

med olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, 

politik, umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och 

civilsamhälle är viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan 

vi stärka demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en 

gemensam samhällsutveckling.  

Uddevalla kommun ska…  

... öka människors möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, 

psykisk och social ohälsa.  

… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspritt i hela kommunen. 

… verka för att ideella organisationer kan erbjudas lokaler för att uppleva och organisera social 

gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 

… verka för att skapa en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar medborgarnas olika intressen 

och engagemang.  

… utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den kommunala 

servicens och närmiljöns utveckling. 

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

cykelvägar för att öka medborgarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

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

olika perspektiv och levnadsvillkor.  

… arbeta för alla barns och ungas rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter. 

… särskilt beakta underrepresentation i föreningslivet kopplat till kön, ålder, etnicitet, funktion och 

social status. 

… verka för ett minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping. 

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

… bidra till att stärka demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt 

bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar, uppmuntra och ta tillvara att individer och 

grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med Uddevallas 

visioner, strategier och värdegrund.  

… ha ett gemensamt regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska efterlevas i alla 

förvaltningar.  

 

 
 
För vidare läsning: ÖK Idé  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2878/1582718404526/%C3%96K%20id%C3%A9%20Uddevalla%20kommun.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

38 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Uddevallas unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt friluftsliv för 

kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska banden till livet 

på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevallas tidigare roll som regementsstad har möjliggjort 

bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. Att som kommun kunna 

erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, näringsliv och besöksnäring 

liksom för kommunens hållbara tillväxt. 

 

I Uddevalla kommun ska...  

… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som 

är värdefulla för individen.   

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla Uddevallabor.   

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och 

tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden. 

… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer. 

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och 

naturvård.  

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter.    

… kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt 

bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet.   

 

 

För vidare läsning: kommande Friluftsplan 
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2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv 

och hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla ingår i en allt 

större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt 

snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett 

genom det livslånga lärandet 1–70 år som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och 

elevfokus. Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om 

Uddevalla kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i – liv, 

lust och läge. 

  

Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande 

samhälle för våra medborgare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett 

entreprenöriellt och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa 

en hållbar utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund 

och förutsättningar.  

 

I Uddevalla kommun ska... 

… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på 

individen.  

… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola 

och gymnasium till högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder.   

… minskad arbetslöshet, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön eftersträvas.  

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället. 

… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att 

hitta en väg till utbildning och arbete.  

… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.   

… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär 

unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre. 

… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven 

stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och 

kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd. 

 

 

För vidare läsning: Nationell strategi för hållbar tillväxt Regional utvecklingsstrategi      

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi  Plan Integration 2030  kommande Plan Välfärd 2030 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f422dd/1612455221673/Best%C3%A4mmelse%20om%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsstrategi.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.3.6 Näringsliv 

En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla 

ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg 

och sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen utvecklas 

och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång till lokal 

kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och 

arbetstagare. 

I Uddevalla kommun ska...  

… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  

… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och 

kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart 

samhälle.   

… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.  

… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom medborgare, näringsliv, 

utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.   

… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas. 

  

 

För vidare läsning:  

Nationell strategi för hållbar tillväxt  Regional utvecklingsstrategi  kommande Plan Välfärd 2030 

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
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2.1.3.7 Digitalisering 

De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering har 

en allt större påverkan på utformningen av samhällsbyggandet och kan bidra till att det blir mer 

innovativt och effektivt samt ger minskad klimat- och miljöpåverkan.  

 

I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. 

Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla 

människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna 

utvecklas. Digitalisering som möjliggör öppenhet, klarhet och delaktighet handlar snarare om modern 

demokrati än om teknik.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 

i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 

och livsstilsförändringar.  

… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 

företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 

Uddevallas funktioner och förvaltningar.  

…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, 

samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan 

hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas 

tillsammans med andra aktörer. 

… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga 

att delta och kunna använda sig av det digitala samhället. 

… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och 

medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att 

utveckla sin verksamhet. 

… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig 

till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 

 
 
För vidare läsning: Digital agenda 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2867/1582718401208/Digital%20agenda%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden 

De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt: 

1. Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag. Strategin 

är indelad i en infrastrukturdel och en del med planeringsprinciper för orter.  

2. Mark- och vattenanvändning 

Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i 

områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.  

2.2.1 Utvecklingsinriktning  

Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur och 

Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i breda penseldrag. 

Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och planeringsprinciper som både 

beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild. 

Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt 

genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas 

kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.  

Under framtagandet har även följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet, 
delaktighet och en hållbar livsstil. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.  

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och 

obebyggda miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla 

kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 

konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I 

enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 

den förbättrar samhället och för vem.  

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i 

ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.  

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen och att skapa en tydlighet mot medborgare och andra intressenter. Principerna är 

framtagna och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, 

polis och räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 
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Centralort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och 

jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla 

I centralorten ska kommunen…  

• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den 

historiska maritima identiteten användas och värnas vid utveckling av orten.   

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och 

arkitektur som sätter människan i fokus. 

• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9, 

gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss, 

socialtjänst, brandstation och stadshus. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa 

drivmedel ska också prioriteras. 

• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor 

och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser 

för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för Uddevalla som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker. 

• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den 

biologiska mångfalden. 
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Tätort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätorter ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller 

jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile 

I tätorten ska kommunen… 

• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.  

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 

• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på 

plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för 

räddningstjänst. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och 

alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar, 

platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.  

• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och 

den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 

jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 

natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-

Ryr Kyrkebyn. 
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Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse  

I orten av lokal betydelse ska kommunen… 

• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden. 

• i de orter där befintlig kommunal service finns verka för att denna fortsatt ska kunna bedrivas. 

• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, 

ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter. 

• verka för lokaler för samnyttjande. 

• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla 

eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på 

åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv. 

• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. 

• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat 

med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden 

samt för den biologiska mångfalden.  

2.2.1.2 Infrastruktur 

Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön 

infrastruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan. 

Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.   

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 

grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar och järnvägar, 

hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och 

avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service. 

I Uddevalla kommun ska… 

… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De 

viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt 

länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via 

Uddevalla.  

… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder 

värnas och utvecklas.  

… Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. 

… möjligheter för alternativa transportsystem utredas för att stärka och koppla kommunen till en 

större region och omvärld.  
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Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga 

ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till 

exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och 

spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  

 

I Uddevalla kommun ska…  

… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk naturmiljö.  

… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  

 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur 

för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv. 

Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter är viktiga för olika former av 

rörelse och rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna 

infrastrukturen. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk vattenmiljö.  

… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar. 

 

Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att 

skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt 

deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö 

där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl 

planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För 

att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och 

jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

… man värna, skapa och utveckla möjligheter för medborgare att leva ett gott vardagsliv.  

… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.  
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2.2.2 Mark- och vattenanvändning 

Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sju 

olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här 

med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP 

Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit. 

2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.  

3. Areella näringar: Tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk.  

4. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

5. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor. 

6. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

7. Vatten: Tar ställning till kommuners hav, sjöar och större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

indelad i områdestyper.  

Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns 

ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att 

utöka eller reducera ett område.  

2.2.2.1 Orter 

Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen 

har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevallas 

egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse av orts 

karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs av 

bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan verksamhet 

som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 

fritidsanläggningar kan ingå.  

Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade 

som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.  

Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.   
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Centralorten Uddevalla 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens 

översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark 

och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer 

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

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

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

hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden 

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

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den 

kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela 

kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP 

området.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP   

Tätorten Ljungskile 

Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som 

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

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom 

ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden 

gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även 

för beslut inom FÖP område.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP   

Hogstorp - ort av lokal betydelse 

Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum, 

vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp. Närheten till Munkedal innebär ett bra 

pendlingsläge dit många reser för att arbeta.  

E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an 

skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten 

och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt 

genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt 

för bad- och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där ett småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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I Hogstorp ska… 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och 

kollektivtrafik. 

… cykelbana mellan Uddevalla och Hogstorp värnas. 

 

Lane Fagerhult - ort av lokal betydelse 

Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla och är belägen längs med väg 172 vilket bidrar 

till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av friliggande 

enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan upplevas som 

fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i stora drag ett 

samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.  

Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Lane Fagerhult ska… 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas. 

… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling. 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 
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Lane-Ryr Kyrkebyn - ort av lokal betydelse 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom 

orten.   

I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i 

tvåvåningshus som följer landskapets terräng, som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis 

tät och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande 

jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med 

tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum. 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med 

vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig 

sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…  

… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell 

utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse. 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

 

2.2.2.2 Landsbygd 

Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet 

omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan 

viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och 

skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts 

fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.  

Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, Fräknestranden, 

Smedseröd och Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika 

ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  
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På landsbygden  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl 

som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad 

bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig 

infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- och 

verksamhetskaraktär som finns i området och i harmoni med den lokala historiska kultur- och 

naturmiljön. 

Bebyggelse  

Uddevalla kommun ska… 

… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 

fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand. 

… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya 

bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 

som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  

… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på 

landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller 

gemensamhetsanläggningar. 

… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 

förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder 

lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan 

ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 

 

Service och verksamheter 

Uddevalla kommun ska… 

… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk, 

knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar 

till att de hållbara resorna utvecklas. 

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur. 

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället. 

 

Landskap, natur och friluftslivsområden  

Uddevalla kommun ska… 

… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden. 

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.  
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Bokenäset 

Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets 

identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av 

permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.  

På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del 

ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar 

för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd 

vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att 

säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

På Bokenäset ska… 

… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora natur- 

och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som 

kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan 

på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand). 

… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

Havstensstrand 

Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand 

har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och 

Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till 

Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.  
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Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska 

placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand 

till ett attraktivt boende på landsbygden.  

I Havstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby. 

 

Fräknestranden 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund. 

Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder. 

Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp. 

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot 

närliggande områden i öst, men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an 

ökar tillgänglighet till kustområdet. 

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag 

för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile. 

Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

På Fräknestranden ska… 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

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

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

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

tillgängliggöras mer. 

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

Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal 

service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området. 

I Smedseröd ska… 

… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse 

förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i 

områden där kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Skaveröd 

Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden och 

gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, dialog om att försörja 

området med kommunalt vatten och avlopp pågår. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 

… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.  

2.2.2.3 Areella näringar 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och kulturvärden, 

ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla det jord- och 

skogsbruk som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och 

hålla landskapet öppet. 

I Uddevalla kommun ska… 

… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap. 

4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

... skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk. 

 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om 

det finns godtagbar annan lokalisering. Nedanstående tabell definierar kommunens definitioner av 

väsentliga samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning.  
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Anläggningar såsom 
VA, energiförsörjning, 
avfallshantering  

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
 

Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan 
service.  
(Har det betydelse hur många bostäder? Landsbygden? 
Tätortsnära?) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för energipolitik 

• 6. Rent vatten och sanitet 

• 7. Hållbar energi för alla 

• m. fl. 

Solcellsanläggning 
Vindkraftverk 
Hogstorp 

Transportinfrastruktur 
såsom vägar, 
cykelvägar, järnvägar, 
hamnar 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan 
service. (Hur många bostäder menar vi då?)  
Hur många kan använda vägen? 
 

Tillgänglighet, säkerhet/trygghet t. ex. barn 
 

Infartsvägar/förbindelsevägar för att kunna möjliggöra 
framkomlighet 
 

Avlastande åtgärder för att skapa en alternativ vägdragning 
 

Värdering av jordbruksmark kontra riksintressen (järnväg, 
hamn) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för transporter och infrastruktur 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Cykelväg på 
Fräknestranden 
 
Infartsvägen Holma 
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Fysiska anläggningar 
för kommunal service 
såsom skolor, 
förskolor, särskilda 
boenden 
(äldreboenden, LSS, 
HVB). Även andra 
anläggningar såsom 
hälso- och sjukvård. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till befintliga bostäder och 
annan service. (Hur många bostäder menar vi då alternativt 
befintliga serviceinrättningar?) 
 

Tillgänglighet/säkerhet 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• 4. God utbildning för alla 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• m. fl. 

Ammenäs 
Bokenäs förskola (ej 
detaljplan) 

Verksamhetsmark, 
industri, handel, 
turistanläggningar, 
växthus 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet, ekosystemtjänster och andra värden. Värdering 
av negativ påverkan av jordbruksmark 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av avstånd/närhet till bostäder och 
annan service.  
Hälsoaspekt, hållbara resor 
 

Närhet till infrastruktur. Grad av utnyttjande av befintlig 
infrastruktur, tillgång till transportmöjligheter 
 

Lättare att beräkna samhällsnyttan och se kumulativa 
effekter om vissa typer av verksamheter klustras. 
Klustringseffekt. 
 

Storlek på område, Vad är nytta av verksamhet kontra 
jordbruksmark?  
Kan vara bra med färre och större områden än många små? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö  

• Nationella mål för regional utveckling 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• m. fl. 

Frölandsgärdet 
Utpekade 
utredningsområden 
för 
verksamheter/industri  
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Bostadsproduktion Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder 
(förtätning/komplettering) och annan service 
 

Antal bostäder (täthet, densitet) som skapas kontra hur 
mycket mark som tas i anspråk.  
Motverkande av bostadsbrist. 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Bostadsförsörjningsmål 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Norra Kurveröd 
Äsperöd 
Herrestad 5:15 

Rekreation, ridning 
och klubbstugor m. fl. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? Går det att 
använda jordbruksmarken aktivt kopplat till rekreation? 
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder 
(förtätning/komplettering) och annan service 
 

Skapa kulturvärden 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• Rörligt friluftsliv 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• God bebyggd miljö 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

EuroPan området 
 
Ridanläggning. (Kulf 
utreder i södra 
kommundelarna) 
 
Emaus 

Åtgärd som gynnar 
biologisk mångfald 
såsom våtmark, 
dagvattenanläggning, 
klimatåtgärder m.m. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ/positiv påverkan av jordbruksmarken. 
 

Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till 
rekreation?  
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• 13. Bekämpa klimatförändringar 

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

• m. fl. 

 

För vidare läsning: Jordbruksmarksinventering  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286c/1582718402205/Jordbruksmarksinventering%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.2.2.4 Natur och friluftsliv 

Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på 

större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå.  

I Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre natur- 

och parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens 

biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden för alla målgrupper.  

 

Tysta ostörda områden blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för 

kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med 

kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla finns två områden som uppfyller 

kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället. 

I Uddevalla kommun ska… 

… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens 

och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och 

friluftsområden i anspråk för andra ändamål.   

… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 

stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 

grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 

… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 

ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster. 

... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och 

sambanden mellan dem analyseras.  

… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.  

… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den 

biologiska mångfalden.   

... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen 

mark.  

... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och 

utveckling av befintlig bebyggelse. 

… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 

för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.  

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

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

till den plats där de förlorades.  

... kommunen verka för att de delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar. 
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2.2.2.5 Transportinfrastruktur 

Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som 

lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande 

transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara 

val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och 

näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv 

kommun.  

Uddevalla kommun ska… 

…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval 

genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar. Kommunen har därför 

pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort.  

 

Farligt gods 

Det transporteras farligt gods i och genom kommunen på järnväg och på vägar. Med farligt gods 

menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan orsaka 

skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. Det finns rekommenderade vägar 

för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra farligt gods på andra vägar. Det är 

därför av vikt att vid planering av bebyggelse vara medveten om att det kan förekomma sådana 

transporter även på övriga vägar, och beakta dessa risker. Uddevalla Hamn har transporter av farligt 

gods och dessa ska beaktas i all planering av bebyggelse. 

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 

Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• Område 0–30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte 

exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

• Område 30–70 meter Vid planering bör markanvändningen utformas så att få personer 

uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd. 

• Område 70–150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan 

förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som 

innefattar många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 

... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som 

sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods. 

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

 

För vidare läsning: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2890/1582723394508/Farligt%20Gods%20handlingsprogram%202020-2023%20Uddevalla%20kommun.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

60 

 

Hamnen och farleden 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik. 

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Uddevalla kommun ska… 

... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

2.2.2.6 Verksamhet och industri 

Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde verksamhet och industri syftar därför på verksamheter som ej 

bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara störande, 

miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna 

områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl 

som stormarknads- eller mässområden.  

De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla 

centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga 

verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.  

En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna 

plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur. 

Uddevalla kommun ska... 

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

industri- och verksamhetsområden. 

... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 

såsom vägar, vatten och avlopp. 

… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter 

med goda infrastrukturförbindelser. 

… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet för att växa och 

utvecklas. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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2.2.2.7 Vatten 

Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre 

vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som 

exempelvis Natur och friluftsliv. 

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både 

för medborgare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som 

genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter 

och förmildring av klimatförändringar. 

Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av 

användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och 

naturvärden.  

Havs- och kustanvändning  

I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 

… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet 

möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

… prioritera det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

… prioritera utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

Havstensstrand. 

… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen 

längs kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 
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Sjöar och vattendrag 

Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några exempel.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små- och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är 

de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta, 

men flera av dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns 

och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  

Uddevalla kommun ska… 

...öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden samt skapa 

förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och 

informationsinsatser.  

... genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 8 

fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

 

Strandskydd 

Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. 

Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har 

också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika 

slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området 

ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   

 

För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 

strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska... 

… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 

friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön. 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 

lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses. 

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid 

prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 
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3. Värden och hänsyn  
I detta kapitel redovisar kommunen för värden och hänsyn som i högre grad berör en större omvärld. 

Kapitalet är indelat i fyra avsnitt: 

1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt 

och nationellt perspektiv.  

3. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

4. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och 

skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och 

potentiellt förorenade områden.  

3.1 Mellankommunala frågor 

Uddevallas läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största stad till ett 

regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. Samverkan med 

närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan mellan exempelvis 

företag.  

Strukturbild Fyrbodal  

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att 

tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla är en del i de regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i 

Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi. 

För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund 

Ett enat Bohuslän 

Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska 

kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark 

samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan 

kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. 

Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till 

Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och 

utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av 

besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i 

kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner, 

tillgänglighet, upphandlingar mm. 

För vidare läsning: Avsiktsförklaring  Ett enat Bohuslän  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285e/1582718398844/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20ett%20enat%20Bohusl%C3%A4n-%20V%C3%A4st%20Sverige.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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Biosfärområde Bohuskust (BOB) 

Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns 

11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och 

tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan 

människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet 

och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar 

utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska 

bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.  

Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030, 

samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Västra Götalandsregionen  

Uddevalla utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av regionens 

utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och stråk 

mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med 

närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.  

För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi  

Vatten och avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan, som tas fram av Länsstyrelsen, väntas bli en grund för samarbete om 

dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 

Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 

vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 

avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 

vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 

saknas vatten och avlopp. 

 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. 

Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust.  

 

Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring 

sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning 

över Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 
 

Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett 

samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från 

Vänern. 

Torpområdet  

Torp Köpcentrum är Uddevallas största handelsområde och en del av besöksnäringen i kommunen. 

Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot Lysekil, 

Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom Uddevalla. Här 

stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin 

omgivning.  

Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten 

till regionförstoring. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik 

på banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt 

krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.   

Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den 

är också viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. 

Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de 

regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.  

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och 

regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i 

ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling. 

Transportkorridor Skagerrak 

Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och 

förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till 

regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, 

förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, 

väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 

linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter. 

Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad 

arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 

slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.   

Uddevalla hamn 

Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och 

mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i 

ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet. 

Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton 

gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt 

centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla hamnterminal har också gjort ett 

ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen. 

Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har 

sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en 

nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet. 

En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar 

transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull 

komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge. 
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Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan. 

Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad 

stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan 

Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa 

med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige. 

För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i 

nationell transportplan idag. 

Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering 

skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns 

positionering. 

Kustzonsplanering 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen 

(GR) Orust kommun och Uddevalla kommun. 

Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den 8 januari 2020 som ett vägledande dokument 

och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och 1 strukturbild för framtida planering. Syftet är 

att samla hela kuststräckan och de mellankommunala planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som 

attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en gemensam angelägenhet.  

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året. 

3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och 

sysselsättning i kustzonen. 

4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för närrekreation, 

friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer 

konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering GR 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
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3.2 Riksintressen 

I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen. 

3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000: 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget  

• Tjöstelsrödsbäcken  

• Bratteforsån  

I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av 

kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för 

sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla 

kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.  

 

3.2.2 Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas 

bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66. 

• Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 
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3.2.3 Energiproduktion – vindbruk 

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för 

en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn 

till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Hogstorp-Herrestadsfjället  

• Bratteröd-Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

3.2.4 Naturvård 

Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller 

arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Gullmarsfjorden (NRO-14-065) 

• Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093) 

• Havstensfjorden (NRO-14-080) 

• Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066) 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046) 

• Kuröd-Bräcke (NRO-14-082) 

• Store mosse (NRO-14-094) 

• Blåduven (NRO-14-083) 

• Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095) 

• Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096) 

• Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104) 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.2.5 Friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att 

de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

Miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09) 

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16) 

• Södra Bohusläns kust (FO 39) 

• Havsstensfjorden (FO 15) 

• Bredfjället (FO 03) 

 
Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller 

vattenanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.6 Högexploaterad kust  

Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och 

friluftsliv. 
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3.2.7 Kulturmiljövård 

Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 

som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66) 

• Centrala Bokenäset (KO 64) 

• Dragsmark (KO 65) 

• Gustavsberg (KO 67)  

• Bredfjället (KO 63) 

• Bredfjället (KP 76) 

Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, inom områdestyper med fokus på 

bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen 

ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till 

kultur- och naturmiljö.  

3.2.8 Transport och kommunikationer 

Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av 

ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.  

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678  

• Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och 

kommunikationer negativt. 

Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet, 

kommer ändrad markanvändning inte att skada riksintressets värden eller begränsa 

hamnverksamheten. 

Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större 

projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande. 

Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar 

identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot 

Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser 

kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års 

sikt. Det finns anledning redan nu att nämna detta därför att på 10–15 års sikt kommer det inte att 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

71 

 

finnas någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan 

flyttats därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter 

har Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.  

Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området. 

Hamnen flyttar västerut  

Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på 

andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas. 

Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik 

och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve 

om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på 

grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år 

2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer 

ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile 

kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt 

västerut, vilken även illustreras i en karta. 

Tidsplan 

1. 2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)  

2. 2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart 

3. 2022 Detaljplan Fröland klart 

4. 2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling 

5. 2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark 

6. 2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart  

7. 2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart 

8. 2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart 

9. 2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland  

10. 2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar) 

11. 2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar 

12. 2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna 

13. 2028 Harpans flytt startar  

14. 2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve 

15. 2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021 

16. 2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren 

 
Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 
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Staden växer västerut 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva 

förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av 

kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”. 

Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och 

omdana en stor yta i nuvarande centrum.  

Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har 

tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016. 

Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och 

övergripande kriterier för arkitektoniska värden. 

I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras 

på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk 

hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor. 

Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering 

av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en 

trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”. 

Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts 

avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en 

grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa 

ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör 

utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober 

2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt översvämningsskydd 

med kajpromenad. 

Västvatten 

Länsstyrelsen har gett ett föreläggande till Västvatten, att leda dagvattnet längre ut i Byfjorden än det 

idag liggande utloppet i Bäveåns yttre del. Då staden växer västerut, vill kommunen skapa synergi 

mellan föreläggandet och att skapa förutsättningar för klimatanpassningar, skydd och syresättning av 

Byfjorden. Kravet från Länsstyrelsen är att föra ut dagvattenledningen till ett större djup, cirka 40 

meter ner. 

Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och 

dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver 

också en djupgående utloppslösning. 

Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder 

till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år 

och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i ytan fjordens lager. Det 

kommer inte längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt 

djupvatten, där cirka 3 kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en 

lokal fiskproduktion. 

En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla genom möjligheter till 

fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum. 

Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och 

kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut. 
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3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av stoppområdet för riksintresse för Totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken 

kapitel 3. 

3.2.10 MSA - Flyghinder  

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert 

kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast 

eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder. 

Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 

medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom 

kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan, 

Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44. 

Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är: 

kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.  

Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska 

sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än 

100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av 

detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram 

(2011).  

Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.  

Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. Att 

statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är att 

samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. 

Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk 

planering och vid prövning. Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska 

hanteras i dessa frågor och hur kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt.  

I dagsläget har kommunen flera vattenförekomster som inte uppnår god status. 

I Uddevalla kommun ska… 

...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster. 

… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med 

förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 
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3.4 Hälsa, säkerhet och risk  

Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är 

redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

3.4.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 

kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att 

undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från 

större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 

kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta 

skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag. 

Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska 

processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat 

relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens 

utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.  

Förorenade områden i Uddevalla 

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade 

områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett 

40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid 

behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 

planeringsförutsättning i fysisk planering. 

…arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljö. 

… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 

för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 
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Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all 

industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla för 

närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så kallade U-

verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga 

verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Inom kommunen finns ett drygt 20-tal verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är kommunens avloppsreningsverk, 

Havskurens avfallsanläggning, Försvarets skjutfält, vindkraftverk och bergtäkt. 

Uddevalla kommun ska…  

... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig verksamhet. 

3.4.2 Ras, skred och erosion  

Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer 

mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i 

israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra 

delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har 

svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen 

har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna 

platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på 

flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs 

dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 

Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns.  

Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med 

tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. 

Uddevalla kommun ska… 

... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 

stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 

bygganmälan. 

... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 
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3.4.3 Radon och geostrålning 

Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

Uddevalla kommun ska… 

… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

3.4.4 Översvämning och skyfall 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i 

Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med 

översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i 

kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.  

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 

När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har dimensionerats för kommer vatten att börja 

rinna ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär konsekvenser 

för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, 

begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. 

 

Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive 

centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse 

samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd. Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i 

befintlig byggnadsstruktur och var ny bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med 

dagvattenutredningar för att till exempel bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning 

och vilka platser som är lämpliga för ytlig fördröjning av skyfall.  

 

Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya 

områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till 

följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 

minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna 

kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för 

respektive tätort. 

 

Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering: 

1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas 

uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i 

respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid 

olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en 

ögonblicksbild. 

2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten 

genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en 

flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och 

multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter. 
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Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande: 

• Framkomlighet på vägar och järnvägar 

• Skador på byggnader 

 

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive 

avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas 

och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk 

föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller 

intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts. 

 

Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för 

översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar 

är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen. 
 

I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar 

och ökat skyfall.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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Varvsvägen 1 
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Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 
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