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6.  Begäran om planbesked berörande Anegrund 10 
Dnr KS 2019/00702  

 

7.  Begäran om planbesked berörande Tvärflöjten 1 
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8.  Begäran om planbesked berörande Silentz 2  
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9.  Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 4:4 
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12.  Ordförande informerar 
Dnr KS 299314  

 

 
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. 
 

 



 

 

Nya zoner 

I november 2018 beslutade Regionfullmäktige att Västtrafiks 70 zoner ska slås ihop till tre. 
Den nya zonindelningen blir enklare att förstå och det ska också bli enklare att välja rätt 
biljett för resan.  

Den nya zonindelningen gäller fr.o.m. den 4 november 2020.  

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö 

Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och 
Tjörn. 

Zon C: Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, 
Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och 
Åmål 

 

 



 

 

 

Nytt biljettsortiment nästa år  
Kollektivtrafiknämnden beslutade i september 2019 vilka principer som ska gälla för 
Västtrafiks nya biljetter i den nya zonindelningen. 

Västtrafiks styrelse har beslutat om ett helt nytt biljettsortiment som börjar gälla i november 
2020 när de nya zonerna införs. 

Biljetter 
Grundsortimentet består av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC, 
ABC.  Alla biljetter i grundsortimentet finns för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 
dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor. 

Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter. 
Ett mindre antal specialbiljetter kommer också finnas kvar, medan linjespecifika biljetter 
försvinner. 

Priser beslutas till våren 
I den nya zonindelningen kommer priset att vara detsamma i alla zoner. 
Kollektivtrafiknämnden beslutar om priser våren 2020. 

Biljetter som tas bort  

• Biljetter som gäller i en kommunzon 
• Biljetter som gäller i en tätortszon 
• Kommunöverskridande biljetter;  
   Gbg +, ++, Flerkommun, Flerkommun+, 
   Kranskommun. 
• Medföljandeerbjudandet 
• Lågtrafikbiljetter 
• Regionen Runt Xtra 
• Chalmerskortet 
• Marstrand enkelbiljett och årskort 
• Viskadalskortet 
• Tjänstekort 
• Utökning Göteborg 
• Enkel Regionen Runt 180 min 
• Övergångsbiljett 
• Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt 
• Skärgårdskortet 

• Flygbussarnas enkelbilj ”Välkommen till 
   Gbg” 

Specialbiljetter som finns kvar  

• Separata periodbiljetter för tätorterna 
   Borås, Skövde, Uddevalla och  
   Trollhättan/Vänersborg. 
• Periodbiljett Fritid 30 och 90 dagar, 
   motsvarar dagens Fritid 100 dagar. 
• Reshjälpskort oförändrad periodbiljett. 
• Provåkarkort oförändrad periodbiljett. 
• Gästkort oförändrad periodbiljett. 
• Nattvandrarkort oförändrad  
   periodbiljett. 
• Resplus oförändrad period och  
   enkelbiljett. 
• Sommarkort. Västtrafik utreder en 
   sommarbiljett för turister i Västra   
   Götaland 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning      

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-06-25 § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 17, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar- 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Miljöavdelningen har inkommit med följande synpunkt berörande förorenad mark:  
Befintliga lokaler ska byggas om till bostadslägenheter. Tidigare har det funnits garage 
samt verkstadslokaler inom fastigheten. På fastigheten Lundberg 12 finns en pågående 
bensinstation samt att det kan finnas risk för förorenade fyllnadsmassor. Detta medför 
att en miljöteknisk markundersökning bör utföras utifrån en historisk inventering. 
Förslag till provtagningsplan både avseende verkstadslokalen och garagen (byggnaden 
inklusive eventuell oljeavskiljare, smörjgrop m.m.) samt mark och vid behov 
grundvatten bör inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen 

- Bostadsförsörjning: Ringa påverkan på de bostadspolitiska målen 
- Samhällsbyggnadsstrategi: Liten påverkan på samhällsbyggnadsstrategiska 

målen 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Dagvatten: Stora hårdgjorda ytor idag. Vid bostadsändamål bör grönytan på 

fastigheten öka vilket kan ge ökad infiltration av dagvatten. 
 

 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 
planering@uddevalla.se för vidareexpediering till  
Handläggare 

 

mailto:planering@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-06-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2019/00268  

Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.   
 
Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.          

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 17, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga      

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss till förvaltningen för kommunikation med sökanden.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det.     
            

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för kommunikation med sökanden.     
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2019-06-28 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-28 intygar 
Sebastian Johansson 
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Anvisningar och upprysningar tiil begäran om pranbesked
Uddevalla kommun

@ Sökande och fastigher
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgard inom område som
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakt
eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvarig för den
avgift som tas ut för planbesked.

@ Atgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En
närmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken sorts
boende som avses, antal lägenheter och liknande.
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller, Hur anordnas
tillfart, parkering samt vatten och avlopp?

För verksamheter kan bl.a. behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera.

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom ÿra
månader.
Det kan hända att vi behöver begära kompletter_
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att tas på aet material
som finns.

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avgift både fOr positiva och negativa beslut.
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende.
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2016 är 44.30O:-, enligt SCB.

@ Bifogade handtingar
En situationsplan är en karta över området med det
som ska byggas inritat. planritningar är ritningar
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan.

Beroende på åtgarAens storlek, påverkan på
omgivningen och förutsättn¡ngar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera, I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgärden samt enkel redovisning av dess
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex.
avse buller eller utsläpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.

@ Underskrift
För privatpersoner - samma som står som
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda
företaget.

Upplysningar om den fortsatta handläggningen
Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges när en ny
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är
preliminär.
Om kommunen inte är beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det, Planbesked kan inte överklagas.
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som
lämnas in av den som begär beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. U nder pla nprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts.

Mer information finns på uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25.
Ansökan skickas till uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 uddevalla kommun eller via e-posttill kom munledningskontoret@uddevalla.se
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32



Avgift
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du rããa óå vår hemsida,
www.uddevalla'se. Ofullständig ansökan/anmalan kan ta längre ti¿ att handlätga. Avgifttas ut även vid avslag.

Tabell 8b Avgift för ptanbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa)
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan,

Ärendekategorier

Enkel åtgärd

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)

Med enkel åtgaro avses projekt som uppfyller samUiqa följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär:
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller- övriga projekt med en markarea om högst 2 OO0 m2 eller- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma
karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande,

Medelstor åtgärd

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppÿtler samiliaa kriterierför enkel
åtgaro eller som inte uppýller nâoot av kriterierna för storTG-ä-rd.

Stor åtgärd

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)

Med stor åtgaro avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning:
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller- övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eiler
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt,

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Positiva och negativa planbesked
Positiva besked debiteras med 100 o/o âV oVâhstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 o/o äv oVârìstående belopp.
Âterkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 o/o av
ovanstående belopp,
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-06-25 § 34 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2           

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användningen på andra våningen i bygganden 
till bostadsändamål. I samband med den nya användningen avser fastighetsägaren att 
utföra nödvändiga ändringar i byggnaden för att uppfylla gällande bullerkrav. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Gaturummet avseende gång- och cykelväg på kämpegatan är begränsat. Översiktsplanen 
pekar ut Kämpegatan som en genomfartsväg där det hade varit lämpligt med en 
större/bredare gång och cykelväg som knyter samman västgötavägen med 
Lagerbergsgatan.  
Gällande stadsplan redovisar kämpegatan som en bred genomfartsväg avseende biltrafik 
och flera av de befintliga fastigheterna/husen som finns längst vägen har lagts på allmän 
platsmark, gata. Uddevalla kommun har även köpt in flertalet fastigheter längs med 
kämpegatan med anledning av stadsplanens intentioner. 
 
Miljöenheten har inkommit med följande synpunkt berörande förorenad mark:  
Befintliga lokaler ska byggas om till bostadslägenheter. Tidigare har det funnits garage 
samt verkstadslokaler inom fastigheten. På fastigheten Lundberg 12 finns en pågående 
bensinstation samt att det kan finnas risk för förorenade fyllnadsmassor. Detta medför 
att en miljöteknisk markundersökning bör utföras utifrån en historisk inventering. 
Förslag till provtagningsplan både avseende verkstadslokalen och garagen (byggnaden 
inklusive eventuell oljeavskiljare, smörjgrop m.m.) samt mark och vid behov 
grundvatten bör inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning. 
Området finns med i kulturmiljöprogrammet och har kulturmiljövärde, exempelvis 
flerbostadshuset i korsningen Västgötavägen/Kämpegatan. Kulturmiljöprogrammet 
rekommenderar att bevarandeinriktad detaljplan upprättas. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram överområdet för att se hur en exploatering i området lämpligen kan ske. 
Fram tills att ett sådant planprogram är framtaget bör kommunen vara restriktiv med att 
påbörja nya detaljplanearbeten i området. 
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Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen 

- Folkhälsa mm: Förbättrad gång- och cykelvägsmöjlighet skulle behövas, 
 

I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Dagvatten: Stora hårdgjorda ytor idag. Vid bostadsändamål bör grönytan på 

fastigheten öka vilket kan ge ökad infiltration av dagvatten. 
 

Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Buller/förorenad mark/luft/VA: Höga bullernivåer från trafik måste utredas. 
Boende ovanpå en livsmedelsbutik, kan det kombineras på ett bra sätt, med t ex 
fläktar, godstransporter och kundtrafik. 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör 
 Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

Expediera till 
Hammaråsbergets fastighet AB 

 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-06-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2019/00243  

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten 
Lundberg 14 för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning 
 
Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2     

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss till förvaltningen för kommunikation med sökanden.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det.     
            

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 
 

att återremittera ärendet till förvaltningen för kommunikation med sökanden. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
Justerat 2019-06-28 
Jarmo Uusitalo, Kenneth Engelbrektsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-28 intygar 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Anegrund 10 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Anegrund 10 har inkommit med en begäran om planbesked för 
att upprätta ny detaljplan på fastigheten, se bilaga 1. 
Sökanden skriver i ansökan att de önskar pröva möjligheten att utveckla sin fastighet 
samt att för ett eventuellt kommande planarbete är utgångspunkten Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
Områdesplanen med tillhörande planskisser och visionsbilder visar att området kan 
bebyggas med ca 1000 - 1500 lägenheter samt kontor, handel, restauranger och kaféer. 
 
I områdesplanen för Bäveån från 2016 föreslås även en öppningsbar gång- och cykelbro 
som då också sammanlänkar området med den norra åsidan. 
Vidare lyfts det fram att det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön 
och att det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som ett attraktivt 
stråk för gående och cyklister. 
I områdesplan för Bäveån från 2016 framhävs det även att ambitionen med ett så här 
stort område måste vara att det ska ha ett så varierat innehåll som möjligt – även om 
bostadsdelen kommer att dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli 
attraktiva för restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga lägen 
för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket 
också finnas möjlighet att etablera kommersiell verksamhet. För övrigt är en blandad 
användning av kvarteren önskvärd, med kontorslokaler o dyl. Men ambitionen bör 
också vara att de ska inrymma förskolor och eventuellt andra skolformer som 
integrerade delar i kvarteren. 
 
Området berörs av två stycken stadsplaner från 1981 och 1984 som båda anger 
industriändamål.  
Området används idag för industriändamål samt kajområde. 
 
Att bebygga fastigheten Anegrund 10 med flerbostadshus samt kontor, handel, 
restauranger och kaféer är i linje med vad som anges i områdesplanen för Bäveån och 
även gällande och kommande fördjupad översiktsplan för staden. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 
Begäran om planbesked gällande Anegrund 10, Bilaga 1 
Gällande Stadsplan 14-UDD-24/1981, Bilaga 2 
Gällande Stadsplan 1485-P84/4, Bilaga 3 
Socialtjänstens yttrande inför begäran om planbesked, fastigheten Anegrund l0, Bilaga 
4 
Förprövningsrapport, Bilaga 5. 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

att exploateringsavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören där det 
tänkta exploateringsområdet bär sina kostnader för utredningar, projektering och 
genomförande av ett högvatteninträngnings-/översvämningsskydd 

samt hantering av ”utifrån inkommande” dagvatten- och skyfallsflöden 
att exploateringsavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och exploatören som 
reglerar kostnader som är en direkt följd av exploateringen både i och till området. 
att detaljplanen ska handläggas med ett utökat förfarande samt att detaljplanen föregås 
av ett programarbete. 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Anegrund upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under perioden 2024 - 2026 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägarna till fastigheten Anegrund 10 har inkommit med en begäran om planbesked för 
att upprätta ny detaljplan på fastigheten, se bilaga 1. 
Sökanden skriver i ansökan att de önskar pröva möjligheten att utveckla sin fastighet 
samt att för ett eventuellt kommande planarbete är utgångspunkten Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
Områdesplanen med tillhörande planskisser och visionsbilder visar att området kan 
bebyggas med ca 1000 - 1500 lägenheter samt kontor, handel, restauranger och kaféer. 
  
I områdesplanen för Bäveån från 2016 föreslås även en öppningsbar gång- och cykelbro 
som då också sammanlänkar området med den norra åsidan. 
Vidare lyfts det fram att det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön 
och att det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som ett attraktivt 
stråk för gående och cyklister. 
I områdesplan för Bäveån från 2016 framhävs det även att ambitionen med ett så här 
stort område måste vara att det ska ha ett så varierat innehåll som möjligt – även om 
bostadsdelen kommer att dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli 
attraktiva för restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga lägen 
för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket också finnas möjlighet 
att etablera kommersiell verksamhet. För övrigt är en blandad användning av kvarteren 
önskvärd, med kontorslokaler o dyl. Men ambitionen bör också vara att de ska inrymma 
förskolor och eventuellt andra skolformer som integrerade delar i kvarteren. 
 
Hela Anegrundsområdet omfattar i storleksordning ca 9 hektar varav ca 4 000 
kvadratmeter avser kajområde med strandpromenad och översvämningsskydd. Detta för 
att skydda området från översvämningar som i dagsläget drabbar området några gånger 
varje år. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltingen har inkommit med följande synpunkter: 
För att säkerställa de planmässiga möjligheterna till en förändrad planmässig 
exploatering av fastigheten är insatser för att stoppa en 
högvatteninträngning/översvämning samt hantering av ”utifrån inkommande” 
dagvatten- och skyfallsflöden helt avgörande. Utan sådana åtgärder förblir sannolikt 
exploatering omöjlig. Av den anledningen bör ett eventuellt positivt planbesked 
villkoras med ett exploateringsavtal där det tänkta exploateringsområdet bär sina 
kostnader för utredningar, projektering och genomförande av ett sådant skydd samt 
dagvatten- och skyfallshantering. Tecknas inget exploateringsavtal kommer dessa 
kostnader istället att belasta skattekollektivet. 
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Exploateringen kommer även att medföra kostnader i form av vägar eventuell bro över 
Bäveån och annan infrastruktur i och till området och den del av kostnaden som kan 
knytas till exploateringen av Anegrund 10 bör bäras av exploatören och regleras i ett 
exploateringsavtal innan en detaljplan för området antas.   
 
Om kommunen beviljar planbesked så bör man besluta om ett utökat förfarande samt att 
detaljplanen bör föregås av ett programarbete. 
 
Västvatten har inkommit med följande synpunkt berörande spillvatten: 
Skansverket har i dagsläget inte tillstånd att ta emot hela området. För att ta emot den 
mängden bostäder (personer) behövs ett nytt tillstånd. Planering av detta har påbörjats.  
Det är svårt att säga exakt när ett nytt fås då det är beroende av ev utredningskrav m.m, 
men en grov uppskattning och förhoppning är om ca 6-10 år. Fram till dess kan bostäder 
etappvis anslutas (beroende på dess mängd i förhållande till andra 
exploateringar/nyanslutningar i kommunen).  
Se Förprövningsrapport, Bilaga 5, punkt 4b. 
 
 
Att bebygga fastigheten Anegrund 10 med flerbostadshus samt kontor, handel, 
restauranger och kaféer är i linje med vad som anges i områdesplanen för Bäveån och 
även gällande och kommande fördjupad översiktsplan för staden. 
I detaljplanearbetet får lämpligheten av antalet bostäder, höjder på byggnader samt 
eventuella övriga verksamheter. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.      
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget.  
Se Förprövningsrapport, Bilaga 5. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
standardförfarande och kan påbörjas inom 36 månader. Handläggningstiden bedöms 
omfatta 24–30 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 6 
år under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget 
är beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré  
Kommundirektör                                                          Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Mattssonföretagen i Uddevalla AB 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Begäran om planbesked berörande 

Anegrund 10 

 
Begäran avser:  Planbesked   
 
Sökande: Mattssonföretagen i Uddevalla AB  
Adress: Gustaf Mattsson väg 2, 451 50 Uddevalla   
Datum: 2019-11-07 
Fastighet: Anegrund 10    
 
Syfte och innehåll 
Pröva möjligheten att utveckla Anegrund 10 i enlighet med Uddevalla kommuns 
områdesplan för Bäveån från 2016. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
 
Överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Det är positivt att det tillförs ett stort antal bostäder för att möta bostadsmarknadens 
behov. Under förutsättning att området utvecklas med blandade upplåtelseformer och 
bostadstyper bidrar projektet till att nå de bostadspolitiska målen. Ett ytterligare sätt att 
nå önskad utveckling kan vara att tillföra området boenden för särskilda grupper. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 
av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 
utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 
stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad.  
 
Utvecklingen av fler bostäder i centrala Uddevalla är en central fråga för utvecklingen 
av en hållbar stad.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Bidrar till mål om hållbar samhällsplanering och minimering av energianvändning, då 
närhet till kollektivtrafik kan bidra till minskad bilberoende och fjärrvärmeanslutning är 
möjlig här. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: 
 
Kommentarer spillvatten:  
Enligt Områdesplanen uppskattas antalet bostäder i Anegrund uppgå till 1000-1500 st. 
Med antagande om 2 personer/bostad blir det ca 2000-3000 personer. Västvatten har i 
sitt yttrande utgått från dessa siffror då någon annan information inte finns tillgänglig. 
  
Skansverket har i dagsläget inte tillstånd att ta emot hela området. För att ta emot den 
mängden bostäder (personer) behövs ett nytt tillstånd. Planering av detta har påbörjats.  
Det är svårt att säga exakt när ett nytt fås då det är beroende av ev utredningskrav m.m, 
men en grov uppskattning och förhoppning är om ca 6-10 år. Fram till dess kan bostäder 
etappvis anslutas (beroende på dess mängd i förhållande till andra 
exploateringar/nyanslutningar i kommunen). 
  
Gällande närliggande pumpstationer har de i dagsläget inte tillräcklig kapacitet för att ta 
emot hela området. Västvattens arbete med att få bort tillskottsvatten behöver 
intensifieras då det belastar stationerna hårt vid mycket nederbörd. Ev behöver 
pumparna även uppgraderas. 
  
Ev. uppdimensionering av spillvattenledningar i området får ses över i mer detalj i ett 
senare skede när det finns mer information om området. 
 
Kommentarer vatten: 
Möjlighet finns men behöver utredas vidare. 
 
Kommentarer dagvatten: 
Uddevalla Vatten anser att det vore lämpligt att anlägga en större dike eller mindre 
kanal parallellt med insidan av översvämningsskyddet. Var diket/kanalen skulle 
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placeras behöver utredas vidare. Stadigast för sponten i översvämningsskyddet borde ju 
vara att diket kommer en bit ifrån. Detta dike borde ansluta till en kanal* som ligger 
vinkelrätt mot Bäveån i riktning mot ICA Kvantum. Kanalen ska vara tillräckligt stor 
för att fungera som ett fördröjningsmagasin. I änden ut mot Bäveån ska det vara en tät 
vall (översvämningsskyddet) men finnas bakvattenluckor som släpper ut 
fördröjningsmagasinets (kanalen och diket) vatten när Bäveån står lägre än nivån i 
kanalen. Därigenom minskar man dels antalet ledningar genom sponten och men även 
antalet dagvattenpumpar. Förmodligen en kraftig minskning av Uddevalla kommuns 
kostnader. 
  
*Så som till exempel Sydväst visade på hur det såg ut i Köpenhamn. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Dagvattenfrågan måste utredas i ett ev planarbete. Avrinningsområdet är stort och 
Anegrund som ligger närmast Bäveån kommer att få ta emot mycket dagvatten från 
områden ovanför. Projektet innebär att mängden dagvatten som tillförs det befintliga 
dagvattennätet kommer att öka.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Nivån på marken innebär att marken kommer att översvämmas vid högsta högvatten. En 
detaljplan måste omfatta utredningar och säkerställande av att klara ev översvämningar. 
Det kan handla om både någon typ av översvämningsskydd i form av en vall och/eller 
att byggnaderna placeras på en sådan höjd att de klarar ev översvämningar. De 
geotekniska förutsättningarna är viktiga att ta hänsyn till när man studerar 
översvämningsfrågorna.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning 
att nå ett positivt företagsklimat. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029    
  
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Positivt med avsikt att bereda ytor för skol- och förskolelokaler i centrum. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: ++ 
 

5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  
 
Redovisning av grunddragen i ……. 
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
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bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).   
Att bygga bostäder centralt innebär att offentlig service och mötesplatser finns 
tillgängligt i form av stadsbibliotek, Kulturskola, badhus, badplats och aktivitetspark. 
Projektet överensstämmer därför med den fördjupade översiktsplanens 
ställningstagande om att behovet av mötesplatser i befintliga och nya områden ska 
tillgodoses.  
Fler bostäder i detta område kan innebära ökat besökstryck på dessa verksamheter, 
vilket dessutom skapar mer liv och rörelse i staden. Projektet bidrar därför till en 
utveckling i linje med kultur och fritidsnämndens strategi om att Kultur och fritids 

verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun. 

 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +  
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
 
Vägnätet i centrala Uddevalla kommer att påverkas av projektet på Anegrund 10. 
Fastigheten ingår i ett större utbyggnadsområde som kommer att innebära en stor 
påverkan på det befintliga vägnätet. Det är av avgörande betydelse att se fastigheten 
Anegrund 10 i ett större perspektiv så att de trafikstrategiska målen i trafik- och 
parkeringsstrategin kan uppnås. Därför bör ett eventuellt detaljplanearbete omfatta ett 
större område än denna enskilda fastighet.  
För närvarande pågår en trafikutredning som kommer att ge underlag till hur vägnätet i 
området kring Bäveån och övriga centrum behöver utformas för att möta framtida behov 
i takt med att området kring Bäveån exploateras. I utredningen ingår också en analys av 
behovet och placeringen av en ny förbindelse över Bäveån vilket kan komma att 
påverka Anegrund 10. Vi anser att innan detaljplanearbetet för delområdena söder 
Bäveån påbörjas bör beslut ha tagits om hur framtida gatustruktur ska se ut. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Övrig befintlig infrastruktur (ledningsnät) påverkas av projektet på Anegrund 10. Man 
behöver kartlägga behov av ledningsnät för den nya planerade bebyggelsen och se om 
befintligt nät klarar ytterligare belastning. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning   
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 
skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 
Bostäder i centralortens kärna ger tillgång till kollektivtrafikens utbud men även 
hållbara transporter genom gång- och cykel. Projektet bidrar därför till målsättningen 
om ökad marknadsandel och högre kollektivt resande.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 
och övriga strategier med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning 
att nå ett positivt företagsklimat. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Bidrar projektet till en utveckling i linje med avdelningens uppdrag och en målsättning i 
linje med Uddevallas politiska prioriteringar som vi finner i Visionen, Strategisk plan 
och kommunfullmäktiges styrkort. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 
Redovisning av grunddragen i detta kriterium 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Projektet bidrar till en positiv utveckling i och med följande:  

 Tillgång till naturmiljöer finns eftersom det är havsnära och Ormberget och 
Lövåsberget finns i närheten. Tätortsnära friluftslivet är ett av de 10 nationella 

målen för friluftsliv. Enligt fördjupad översiktsplan påverkar lättillgängliga 
grönområden folkhälsan positivt. 
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 Möjligheterna för ett fysiskt aktivt liv är goda, eftersom det finns mötesplatser 

och kultur- och fritidsverksamheter inom gång- och cykelavstånd.  Enligt 
Uddevalla kommuns folkhälsomål ska förutsättningarna för god och jämlik hälsa 
öka. Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan 
och miljön. Fördjupad översiktsplan anger att “hållbar stadsutveckling innebär 
att hänsyn tas till bland annat befintlig infrastruktur vid planering och stödjer 
andra former av transporter än ensamt bilåkande. Förtätning av centrala delar av 
staden kan bidra till underlag för välutvecklad kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar vilket stöds av Energiplanen.” 

 
I fördjupad översiktsplan finns även ställningstaganden om att trygghet och säkerhet ska 
beaktas i planering av det offentliga rummet samt att ge särskild uppmärksamhet till 
barn- och ungdomsperspektivet. Därför är det av vikt i planprocessen att värna trygga 
gång- och cykelstråk. Särskilt viktigt eftersom det i området finns verksamheter 
kopplade till det maritima. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Gång- och cykelvägnätet i området kring fastigheten Anegrund 10 behöver byggas ut. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan behövas på intilliggande gator. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Flera geotekniska utredningar för området är gjorda. Det är ett problematiskt område 
och man behöver utreda förhållandena på platsen, den tänkta belastningen och 
översvämningsproblematiken i ett samlat grepp.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
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10e. Buller/förorenad mark/luft/VA, SBF (myndighet) 

Måldokument:  
 Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
 Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
 Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
 Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder   
 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 
nybyggnationer   
 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
 Miljöbalken 9 kap 3 §   
 Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
 Miljöbalken 10 kap  

  
I underlaget för områdesplanen står följande: Det finns inte tillräckligt 
underlagsmaterial och stor osäkerhet råder inom en rad områden, varför fortsatta 
utredningar kommer att bli nödvändiga, t ex miljö- och bullerutredningar, preciseringen 
av hamnen som riksintresse samt, inte minst, hur hamnens verksamhet och andra 
verksamheter som finns där, samt t ex Skansverket påverkar och påverkas på lång och 
kort sikt. Detta sammanfattar i korta ordalag väl även tillsynsenhetens syn på den 
fortsatta processen i utvecklingen av området.  
  
Inom förorenad mark är problematiken väldigt omfattande. En fördjupad 
riskbedömningen och en översiktlig åtgärdsutredning har utförts för området. I 
riskbedömningen lämnas förslag på vidare undersökningar inom de olika delområdena. 
Samhällsbyggnad anser att föreslagna undersökningar är bra, men undersökningen visar 
också att väldigt mycket arbete återstår.  
  
Uddevalla kommun genomförde under 2017/2018 en influensstudie för hamnens   och 
övriga verksamheter inom hamnens område. Avsikten var att ta reda på hur dessa 
verksamheter kan påverka utvecklingen av Bäveområdet. Influensutredningen visade 
bland annat att fler utredningar behövs bland annat för Skansverket. Den visade också 
och inte minst att tågtrafiken in till hamnen som sker på Harpan kan vara en stor 
begränsning för byggnation av bostäder på Anegrund.  
  
De synpunkter som lämnats här är av extra stor vikt både inför och under 
detaljplanearbetet.  
  
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:   
Bedömningen kan bli både + och -, eftersom fler utredningar krävs för området. Vi 
lämnar därför inte någon sådan bedömning i detta skede, utan pekar på somligt som nu 
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är känt och att mycket återstår att utreda. Vår uppfattning är också att detta finns med i 
projektets uppdrag, att utreda och utifrån detta skapa bra platser och miljöer att bo och 
vistats i.   
 

11a. Naturmiljö, SBF (myndighet) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Strandskyddet skulle kunna inträda och måste i så fall upphävas genom planläggningen. 
Frågan måste utredas och planhistoriken kontrolleras + Länsstyrelsens beslut om 
upphävande av strandskydd från 1999.  
 
Om strandskydd inträder gäller att det måste föreligga minst ett av de särskilda skäl för 
upphävande som är uppräknade i MB 7 kap 18§c, åtgärden får inte heller strida mot 
strandskyddets syften. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Kriteriet ej tillämpligt i ärendet 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Detta område är inte upptaget i kulturmiljövårdsprogrammet (KMVP). Programmet är 
från 2002 och behöver uppdateras. Projekt som finns i områden som inte är behandlade 
i KMVP kan därför ändå ha ett kulturvärde.  
För detta ärende tillämpas även fördjupad översiktsplan, som innehåller 
ställningstaganden som är relevanta för detta ärende. 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Detta kriterium handlar om ifall projektet bidrar till att bibehålla eller förstärka 
kulturvärden i stads- eller landskapsbilden, samt om projektet påverkar den befintliga 
kulturmiljön. Detta handlar om att utgå från platsens befintliga värden och identitet. 
Utifrån detta kriterium tittar man även på fornlämningar. 
 
Det tänka planområdet är inte inkluderat i kulturmiljövårdsprogrammet. Kulturvärdet 
finns dock i gatu- och kvartersnamnen (”kvarteret Båtvarvet”, ”Skepparevägen”).  
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Fördjupad översiktsplan anger att i de centrala delarna av staden ska det ske en 
omvandling av industrimark till stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter som är 
anpassade till stadsmiljön, service och mötesplatser. Stadsmiljön i detta fall är marint 
präglad. 
 
I området finns verksamheter knutna till det maritima. Projektet skulle stärka den 
befintliga kulturmiljön om utrymmen för maritima verksamheter bevaras, exempelvis 
marina, riggverkstad, sjöräddning, båtförsäljning, bränsletapp för båtar, riggkran, 
upptagningsplats/sjösättningskaj, miljögodkänd spolplatta, med mera eftersom det 
tydliggör anknytningen till Uddevallas maritima historia.  Områdesplan för Bäveån har 
en småbåtshamn med 100 båtplatser inritad, vilket gör att denna typ av verksamhet 
behövs. 
 
Detta för att projektet ska bidra till en utveckling i linje med FÖP, som anger att 
centrum behöver lyfta fram det unika, t.ex. stadens kulturhistoriska värden, maritima 
anknytning, vattennära läge, obebyggda berg och närhet till naturen. 
 
För att bibehålla kulturarv och lyfta fram det som gör Uddevalla unikt i linje med 
FÖP:ens ställningstagande, är det positivt om Repslagarkajen och dess historia 
synliggörs. 
  
I fördjupad översiktsplan finns även ett ställningstagande om att gestaltning av offentlig 
miljö ska planeras in tidigt för ett helhetstänkande avseende konst och arkitektur. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Föreslagen exploatering redovisas genom antagen Områdesplan för Bäveån 2016, 
förslagen exploatering ligger sålunda väl i linje med kommunens syn på områdets 
utveckling. Sedan Områdesplanen antogs 2016 har dock vidare arbete utförts vad gäller 
utformning och gestaltning av området skett. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Utbyggnaden av området söder om Bäveån kommer att kräva stora investeringar i 
vägnätet samt kommer att ge ökade framtida drift- och underhållskostnader. Detta gäller 
även övriga allmänna park- och grönytor. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 
Måldokument:  
 
Redovisning av grunddragen i ……. 
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 

kriterier? 

 

 
Lämpligast skulle vara att planlägga hela Anegrundsområdeti ett samlat grepp för att 
kunna studera vägar, infrastruktur, flöden, stadsbild, m.m. för hela området? (planering) 
 
 
Måldokument: Områdesplan Bäveån 
 
Ur områdesplan Bäveån: Olika upplåtelseformer är också nödvändigt där bostäder 
byggs, helst inom varje kvarter, så att en mångfald och variation tar sig uttryck inte bara 
i husens karaktär och utseende, utan också att området ges möjlighet att bebos av 
människor med varierande ekonomiska förutsättningar och behov, vilket i sin tur också 
förhoppningsvis innebär ett mer varierat stadsliv. (KoF) 
 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 









 

  

Områdesplan för Bäveån – maj 2016 



 

Kampenhof 

Eol 

Riverside 

Windingsborg 

Anegrund 

Badö-
kajen 

Bävekajen 

Skeppsholms-
piren 

Skansberget 

Lövåsberget 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL 

INLEDNING 4 
 
MÅLSÄTTNING  5 

- Vad vi vill med arbetet 5 
- Vad vi vill med platsen/området 5 

-  Övergripande struktur 5 
-  Gestaltning mm 6 
-  Trafik mm 7 
-  Staden som kommunikationsnod 8 
-  Hållbarhet 9 

 
FÖRSLAG 10 

- Övergripande 11 
-  Allmänt 11 
-  Struktur 11 
-  Stråk och mötesplatser 11 
-  Översvämningar 14 
-  Innehåll 15 
-  Kollektivtrafik 15 
-  Trafik 16 

- Kampenhof mm 18 
- Windingsborg 26 
- Anegrund mm 28 
- Bäve- och Badökajen mm 32 
- Skeppsholmspiren 36 

 
ETAPPUTBYGGNAD 38 
 
FORTSATT ARBETE 41  
 



4 
 

INLEDNING 

Kommunstyrelsens översiktsplaneringsutskott gav 141203 kommun-
ledningskontoret uppdraget att, tillsammans med övriga förvaltning-
ar, ta fram en områdesplan för stadskärnan väster om Västerlångga-
tan och Göteborgsvägen, på ömse sidor av Bäveån. Bakgrunden var 
att det i diskussionen om att stärka översiktsplaneringen och den 
strategiska samhällsplaneringen upplevdes att det ofta var ett för 
stort steg mellan olika planeringsdokument och beslut. Översiktspla-
nen, inkl s k fördjupningar av denna, redovisar i grova drag markan-
vändningen och olika problemområden medan nästa steg, detaljpla-
nen, i detalj studerar ett mycket begränsat område. Det behövs en 
”mellannivå” där målsättning, bebyggelse- och gatustruktur samt 
problem och möjligheter beskrivs inom ett större område med en 
naturlig geografisk begränsning. Med en områdesplan kan kommu-
nen skapa en gemensam helhetsbild för området som i nästa fas kan 
ge goda förutsättningar för ett konkret samarbete med olika intres-
senter och leda till ett genomförande som står i samklang med sta-
dens och centrums utveckling. 

Det i den här planen aktuella området har bedömts som extra intres-
sant att inledningsvis studera på det här sättet för ett kommande ge-
nomförande. Det finns stöd för att utveckla området i olika strate-
giska dokument. Bland dessa kan nämnas den fördjupade översikts-
planen för staden (pågående arbete, samrådsupplaga), samhälls-
byggnadsstrategin (KF 150909), bostadsförsörjningsprogrammet 
(KF 130911) och den maritima strategin (KF 130612). Det handlar 
bl a om att stärka centrum, utnyttja befintlig infrastruktur och kollek-
tivtrafik samt att tillvarata det vattennära läget med det uttalade syf- 

 

tet att vi ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
samhällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och kul-
turresurserna enligt kommunens strategiska plan för 2015-2018. 

Ingen annanstans i kommunen bedöms förutsättningarna finnas för 
att leva upp till dessa målsättningar. Det är också här det finns en 
potential i den meningen att området är stort och kan ge förutsätt-
ningar för stadsutveckling under relativt många år.  

Områdesplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av re-
presentanter för kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad. 
Övriga förvaltningar har informerats under hand, men inte deltagit 
aktivt i arbetet med områdesplanen. Deltagare i arbetsgruppen har 
varit Gunilla Hedlund, Lynn Joel, Karin Westman, Sven Andersson, 
Mattias Hagelberg, Sten-Anders Olsson och Hans Johansson.  

Förslaget, som det redovisas i form av kartor och illustrationer, är 
hämtade från en digital 3D-modell konstruerad av Daniel Andersson, 
Samhällsbyggnad. 
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MÅLSÄTTNING 

Vad vi vill med arbetet 

Områdesplanens huvudsakliga syfte är att skapa en gemensam bild 
för hur vi vill att området på ömse sidor av Bäveån ska utvecklas. 
Fokus ligger på att gestalta en struktur med gator, platser och kvarter 
som tillsammans bildar en helhet där varje enskilt objekt/kvarter 
ingår som en pusselbit. Avsikten är inte att i detalj redovisa hur varje 
kvarter ska användas. Det faller sig också naturligt med tanke på 
områdets storlek och att förutsättningarna kan ändras över tid. Vid 
en exploatering av respektive delområde är det emellertid viktigt att 
förhålla sig till en fastlagd struktur så att summan blir mer än delar-
na, snarare än en optimering av varje enskilt objekt på bekostnad av 
helheten. 

I arbetet ingår också en redovisning i vilken ordning områdena bör 
byggas ut så att det gynnar stadsutvecklingen i stort, och inte bara 
det här området. Dessutom beskrivs avslutningsvis hur ett fortsatt 
arbete i grova drag bör bedrivas för att ta områdesplanens intentioner 
vidare mot ett genomförande. 

 

 

 

 

 

 

Vad vi vill med platsen/området 

Övergripande struktur 

Bäveån utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. Ur det 
perspektivet innebär en utveckling av stadskärnan kring Bäveån en 
naturlig fortsättning på det som en gång lade grunden för Uddevalla. 
Närhet till vatten innebär också attraktivitet. Dessutom finns det en 
potential i området p g a dess storlek; om vi vill att staden ska växa i 
sina centrala delar, är det här platsen där möjligheterna finns. 

En viktig utgångspunkt bör vara att området samspelar med stads-
centrum i form av t ex förstärkning av stråk mellan det gamla och 
det nya. Men också att det nya ges en stadsmässig struktur som 
förstärker upplevelsen av att stadskärnan förstoras och utvecklas. 
Om en ny stadsmiljö ska skapas förutsätter det att människor vistas i 
området – i hus och på gator och torg – så stor del av dygnet som 
möjligt. Det är därför väsentligt att inte bara bostäder byggs, utan 
också att det ges utrymme för arbetsplatser, butiker, kaféer och re-
stauranger, skolor och förskolor samt besöksanläggningar av olika 
slag. Även om det förmodligen kan vara svårt att leva upp till – i alla 
delar – så bör ambitionen vara att skapa så mycket ”blandstad” som 
möjligt. Det är också viktigt att mötesplatser i det offentliga rummet 
skapas, att gator, torg och parker görs lättillgängliga och attraktiva. 
En utgångspunkt här är att dessa offentliga rum bör skapa samman-
hang med omgivningen och naturligtvis vara trygga att vistas i.  
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Gestaltning mm 

Utformningen av gator och torg är en viktig faktor för att skapa en 
god miljö. Med en medveten gestaltning, från den enskilda detaljen 
till helheten, förhöjs platsens eller områdets värde och därmed at-
traktivitet. På gator och torg kan en konstnärlig utsmyckning ytterli-
gare förhöja värdet, öka trivseln och upplevelsen. Den kan utföras 
som ”enskilda” objekt, men också integreras i olika funktioner. Med 
en rikedom av sinnesintryck blir vi stimulerade och utvecklas. Ga-
torna och torgen är det gemensamma vardagsrummet som måste 
upplevas säkert och tryggt, komfortabelt och upplevelserikt. Avsak-
nad av, eller monotona, sinnesintryck är skadligt för människan. 

Stortorvet, Fredrikstad, ur Arkitektur N, nr 7, 2015 

Husarkitekturen bör spegla vår tid med en modern gestaltning och 
med en kvalitet som ”står sig över tid”. Gedigna och naturliga 
material kan ge ett sammanhang och en återkoppling till den gamla 
staden så att en helhet skapas, men där stadsutvecklingen kan läsas 
som årsringar i bebyggelsen. Helheten är viktig, men det är också 
viktigt att det skapas en variation i denna. Därför är det önskvärt att 
husen inom varje kvarter har en variation i fasaduttryck och höjd. 
Det kan stödjas och förstärkas av att kvarteren består av flera fastig-
heter med olika byggherrar. För en varierad och upplevelserik miljö i 
gatuperspektivet är det väsentligt att husens bottenvåningar såväl 
utseende- som innehållsmässigt och vid valet av material medverkar 
till detta. 

Oceanhamnen, Helsingborg, Kjellgren Kaminsky Architecture AB 
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”Karaktärsbyggnader”, i strategiska lägen eller med specifikt inne-
håll, bör ”sticka ut” med ett arkitektoniskt formspråk som förstärker 
platsens identitet, skapar intresse och nyfikenhet och därmed sätter 
Uddevalla på kartan i ett större sammanhang. 

Det stadscentrala läget, med de fördelar det innebär avseende närhet 
till service av olika slag, närhet till kollektivtrafik, nöjen mm, talar 
för att en relativt tät bebyggelse bör eftersträvas där bostäder ska 
byggas. Därför är utgångspunkten att bostadsbebyggelsen ska utgö-
ras av flerbostadshus, Vissa komplement av bostäder med småhuska-
raktär kan eventuellt finnas, t ex i form av ”stadsradhus”, kanske på 
flerbostadshusens tak. 

Vargens Vret, Västerås, Archus Arkitekter 

Olika upplåtelseformer är också nödvändigt där bostäder byggs, 
helst inom varje kvarter, så att en mångfald och variation tar sig ut-
tryck inte bara i husens karaktär och utseende, utan också att områ-
det ges möjlighet att bebos av människor med varierande ekono-
miska förutsättningar och behov, vilket i sin tur också förhoppnings-
vis innebär ett mer varierat stadsliv. 

Med samma utgångspunkt är det också viktigt att det ges plats för 
olika typer av boenden, t ex för äldre, för boende med behov av sär-
skild form av service (t ex gruppbostäder) och för boende med alter-
nativ karaktär (t ex kollektivboende).  

På motsvarande sätt bör verksamheter av olika slag integreras i hus- 
och kvartersstrukturen så att en variation i användandet berikar upp-
levelsen av platsen. Det kan gälla butiks- och kontorslokaler, försko-
lor och skolor mm.  

Trafik mm 

Ur ett trafikperspektiv bör de oskyddade trafikanterna prioriteras, så 
att en säker och trygg miljö för dessa blir utgångspunkten för trafik-
planeringen. Det ska vara lätt att gå och cykla i området och till om-
givande områden. Biltrafik kan naturligtvis inte undvikas, men där 
den finns ska miljön vara sådan att den sker på gåendes och cyklan-
des villkor. På de gator som, trots allt, behöver trafikeras av många 
bilar bör gatugestaltningen vara sådan att andra värden än en hög 
framkomlighet också prioriteras, ex vis genom trädplanteringar. Ga-
turummets utformning, med t ex riktningsförändringar, kan också 
medverka till att värna de oskyddade trafikanterna, förutom att det 
ger förutsättningar för rumsliga kvaliteter i stadsbilden.  
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Bäveån utgör en barriär, särskilt i perspektivet av att området på 
ömse sidor av ån bebyggs. För att minska barriäreffekten och knyta 
delarna närmare varandra bör en bropassage för gående och cyklister 
prioriteras. Med tanke på den ökade biltrafik som en total utbyggnad 
av området kan innebära bör också områdesplanen reservera mark 
för en ny bilbro. En sådan kan också minska barriäreffekten som 
biltrafiken på Västerlånggatan upplevs utgöra idag. 

Parkeringsplatser för boende och verksamma bör finnas på kvar-
tersmark och då i huvudsak i anläggningar som byggs in i kvarters-
strukturen i form av, mer eller mindre, nergrävda garage alternativt i 
p-husanläggningar. En begränsad mängd parkeringsplatser i ga-
turummet kan tillåtas och då framför allt för besökare och kunder. 
Den grundläggande ambitionen bör vara att gaturummet i första 
hand ska vara tillgängligt för människorna och inte bilarna med sitt 
stora behov av ytor för angöring och parkering. 

Bäveån är naturligtvis en av områdets naturgivna och grundläggande 
kvaliteter. Att förstärka närheten till vattnet är därför en viktig ut-
gångspunkt. Det kan ske genom att kajerna görs tillgängliga och blir 
naturliga mötesplatser i sig men också genom att det finns funktioner 
utmed kajerna som lockar och därför alstrar besök. 

Skansberget och Lövåsberget är också viktiga som närrekreations-
områden och utsiktspunkter. På norra sidan begränsar Bastiongatan 
tillgängligheten till Skansberget, medan det på södra sidan bör finnas 
goda möjligheter att göra Lövåsberget till en integrerad och viktig 
del i en attraktiv stadsmiljö. På södra sidan finns också strandprome-
naden som, i den här delen, kan göras än mer attraktiv vid en omda-

ning av området. På den södra sidan finns också stadens närmsta 
sandstrand som kanske kan få ett bättre utnyttjande. 

Staden som kommunikationsnod 

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän. Här finns ett brett utbud av handel, 
service, kultur, utbildning osv. För uddevallabor, bohusläningar lik-
som besökare är Uddevalla huvudort i Bohuslän. Staden spelar en 
roll för ett omland långt utanför kommunens egna gränser. I denna 
roll får staden också en viktig funktion som ett nav för kommunikat-
ioner. Vägar, järnväg och olika transportslag strålar samman i staden 
och här samordnas också trafik för att passa i ett större sammanhang. 
Viktiga tåg- och busstråk gör Uddevalla till ett pendelnav i ett reg-
ionalt perspektiv. Regionförstoringstanken innebär att utbytet mellan 
regionens orter skall underlättas och utvecklas så att det blir lättare 
att bo och arbeta på olika orter. Staden som kommunikationsnod är 
därför en viktig egenskap som utgångspunkt för stadens planering. 
Kampenhofsområdet och stadens centrala delar måste därför ta hän-
syn till och utgå från människors behov av kommunikationer. Vid 
sidan om bilen måste tåg som regionalt transportslag och buss som 
det lokala ges bättre förutsättningar för att utvecklas i riktning mot 
målbilden om ett ökat kollektivt resande. 
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Hållbarhet 

Att utveckla och utvidga staden i det här området bör innebära en 
god förutsättning för en ekologisk hållbarhet. Närhet till stadscent-
rum, som i sig kan minska bilberoendet är en sådan faktor. Att ut-
nyttja redan ianspråktagen mark är en annan. Stora delar av det om-
råde som föreslås exploateras lider idag brist på biologisk mångfald. 
Här finns därför möjligheten att öka den och med en ambition att 
minimera ytorna för biltrafiken ges också förutsättningar att skapa en 
grön miljö med en relativt sett stor biologisk mångfald på gator och 
torg, i parker, på kvartersgårdar samt på hustaken. Bergen och de 
befintliga parkerna är också viktiga resurser i det här sammanhanget. 
Den gröna miljön kan ge förutsättningar för att t ex ta hand om dag-
vatten på ett miljöriktigt sätt. Ett väl utvecklat ekosystem i stadsmil-
jön är en viktig förutsättning för ett bra liv i staden. Det finns natur-
ligtvis fler aspekter på ekologisk hållbarhet, ex vis vid utformningen 
av, och tekniska lösningar i, bebyggelsen. Dessa hör mer samman 
med ett framtida genomförande. 

Vikten av en variation i bebyggelsen, med t ex olika typer av boen-
den och upplåtelseformer eller mötesplatser och stråk med möjlighet 
till olika aktiviteter har tidigare beskrivits. Det är exempel på fak-
torer som bedöms utgöra en viktig förutsättning för en social håll-
barhet och trygghet i området.  

Med tanke på att området förmodligen i sig är relativt dyrt att be-
bygga, förutsätter det en tät bebyggelse för ett effektivt utnyttjande 
av marken och en ekonomisk hållbarhet. Kanske kan detta förhål-
lande något kompenseras av en kostnadseffektiv produktion – som 

inte gör avkall på materialval osv. För en långsiktigt ekonomiskt 
hållbar förvaltning av byggnaderna är det viktigt att projektering och 
utförande är inriktat på lösningar som syftar till låga drifts- och un-
derhållskostnader i ett längre tidsperspektiv.  

Ur ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” 
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FÖRSLAG 

Övergripande 

Allmänt 

Det har tidigare beskrivits att det här är området där det finns en stor 
potential för en utveckling av Uddevalla som stad i allmänhet och en 
utveckling/förstoring av stadskärnan i synnerhet. Närhet till service, 
handel, utbildning, kollektivtrafik mm ger fördelar ur ett hållbar-
hetsperspektiv, närhet till vatten skapar attraktivitet. Befintlig infra-
struktur i form av gator och ledningssystem kan delvis utnyttjas – 
samtidigt som ny infrastruktur innebär utmaningar och kostnader. 
Det kan gälla översvämningsskydd och bro(ar), vilka dock måste ses 
i ett större perspektiv än isolerat för utvecklingen av det här området. 

Området är stort, från Badökajen i väster till Västerlånggatan i öster 
är avståndet ca 1 200 meter. Som jämförelse ligger I17-området, f d 
regementet, nästan 1 200 meter öster om Västerlånggatan. Därför 
innebär ett genomförande enligt områdesplanen ett långt tidsper-
spektiv. Och det här redovisade förslaget kan ses som en vision, en 
bild av hur staden kan utvecklas. På lång sikt kan förutsättningar, 
värderingar, ideal mm förändras vilket gör att bearbetningar måste 
ske. Samtidigt är det viktigt att de delar som ligger närmre i tid för 
ett genomförande följer de principer som här redovisas för en struk-
tur och en helhet där många olika pusselbitar ska samverka. 

Nedan redovisas några övergripande idéer och ställningstaganden 
som berör mer än ett delområde eller är av allmän karaktär. Därefter 
beskrivs och förklaras de tankar som ligger bakom förslaget, delom- 

 

 

råde för delområde. (Illustrationerna som visas på följande sidor är 
hämtade från 3D-modellen. Husen har i illustrationerna en enkel 
karaktär för att inte ”belasta” modellen så att den blir tung att han-
tera.)  

Struktur 

Den byggda strukturen består av hus, gator, torg och parker. Olika 
platser/områden har naturligtvis olika förutsättningar för hur dessa 
element ska eller kan organiseras sinsemellan beroende på i vilket 
sammanhang de utgör en del – och förutsättningarna kan också för-
ändras över tid. Ambitionen i det här arbetet har varit att föreslå 
strukturer med kvarter, gator, torg och parker som tar tillvara plat-
sens förutsättningar på ett konsekvent sätt och som skapar en helhet 
där varje enskild del utgör en del i helheten med ambitionen att lyfta 
fram och redovisa bärande idéer för respektive delområde som också 
förhöjer platsens värde. 

Stråk och mötesplatser 

I den del av den byggda strukturen som består av gator, torg och 
parker bör stråk och mötesplatser byggas, utvecklas, förstärkas och 
förbättras. De oskyddade trafikanterna, gående och cyklister, ska 
prioriteras. I de delar där stråken samnyttjas av bilister, gående och 
cyklister ska miljön vara sådan att de upplevs som gator – inte vägar 
– i stadsrummet. Det bör göras med, i huvudsak, dubbelsidiga gång- 
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och cykelbanor och med trädalléer. Dels för att förbättra miljön, 
både miljö- och säkerhetsmässigt, dels för att skapa bra tillgänglig-
het till bebyggelse på båda sidor av gatan. Den här modellen av 
stadsmässiga gator bör utnyttjas vid nyanläggning inom området, 
men minst lika viktigt är att ex vis Bastiongatan och Junogatan 
byggs om på det här sättet eftersom de är viktiga entréer till området 
och därför måste ha en stadsmässig karaktär. 

Bastiongatan 

Kajerna utmed Bäveåns båda sidor ska utvecklas till promenad- och 
cykelstråk. Det är viktigt att de också bidrar till stadsmässigheten 
och den maritima karaktären, men också att de påminner om den 
historia som de bär på. Det kan göras genom att de utseendemässigt 
består av gedigna material som känns igen i miljön. Stråken utmed 
kajerna kan i sig också utgöra mötesplatser, men på vissa ställen kan 

karaktären förstärkas genom att byggnader skapar rumsligheter och 
platsbildningar så att mötesplatserna blir mer definierade. Även stråk 
utanför kajområdet bör förstärkas av t ex torgbildningar som betonar 
karaktären av mötesplatser och/eller knutpunkter.  

Stråk och mötesplatser – Anegrund som exempel 

Det är också viktigt att stråk utanför kajområdet binder samman 
olika delar av det stora området. Därför föreslås en gång- och cykel-
bro över Bäveån för att överbrygga den barriär som ån utgör. Men 
bron är också en del i ett större stråk både norrut och söderut. På den 
norra sidan som en del i en länk mot den gamla stadskärnan, buss-
terminalen, järnvägsstationen mm. Och på den södra sidan som en 
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integrerad del i det föreslagna området i kv Anegrund, som i sin tur 
leder vidare söderut/västerut mot Strandpromenaden och Skeppsvi-
ken. För att inte bron i sig ska innebära en barriär för båttrafiken, 
föreslås att den utförs i en lätt konstruktion som kan lyftas/öppnas 
när båtar behöver passera. 

Stråk och mötesplatser – Kampenhof som exempel 

Det är också viktigt att befintliga promenad- och cykelstråk över 
Västerlånggatan (framför allt på Kungsgatan och på Bäveåns båda 
sidor) förbättras/utvecklas till förmån för de oskyddade trafikanterna 
så att den gamla stadskärnan ges en tydligare koppling till det nya. 

Dessa korsningspunkter bör studeras vidare i mer detaljerade projek-
teringar/arbeten.  

Stråken och mötesplatserna är det gemensamma rummet som måste 
kännas attraktivt, säkert och tryggt att vistas i. 

Stråk och mötesplatser – Bäve/Badö/Skeppsholmspiren som exempel 
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Översvämningar 

Enligt kommunens översvämningsstrategi ska problemet med höga 
vattennivåer i Bäveån och Byfjorden bemästras med en invallning 
till lämplig höjd på båda sidor av Bäveån. På den södra sidan före-
slås en höjning av kajen från Lövåsberget i väster till öster om Väs-
terbron in mot stadskärnan. På den norra sidan bygger den princi-
piella lösningen på en höjning av, eller i anslutning till, Bastiongatan 
i dess västra del, som sedan övergår i en höjning av kajen från väster 
om Riverside och österut till motsvarande läge som på södra sidan. 
Det innebär att området Bäve/Badö i det här skedet inte kommer att 
säkras mot översvämningar. En förprojektering med ovanstående 
som utgångspunkt har inletts och ska utmynna i en handlingsplan. 
Den ska vara klar vid halvårsskiftet 2016. 

Invallning mot översvämning – principiellt förslag 

En lösning på översvämningsproblematiken är en förutsättning för 
en exploatering inom områdesplanens område. (Det bör noteras att 
ett översvämningsskydd också säkerställer befintlig bebyggelse och 
infrastruktur.)  Men det innebär också, om översvämningsstrategin 
fullföljs, att området Bäve/Badö inte kan exploateras enligt det här 
framlagda förslaget förrän i ett senare skede. 

På den norra sidan, från väster om Riverside t o m Bohusläns mu-
seum har det befintliga kajstråket ett ganska begränsat breddmått. 
Här förefaller det naturligt att en höjning av promenadstråket sker i 
större delen av dess bredd. På den södra sidan, utmed kv Anegrund 
redovisas i skisserna ett bredare kajområde, ca 25 meter. Här är det 
därför rimligare att inströmningsskyddet begränsas till del av kajom-
rådet. Ett breddmått på minst sex meter skapar möjlighet att utnyttja 
det som ett promenadstråk som också kan ge plats för sittplatser mm. 

Det är naturligtvis viktigt att invallningen sätts in i ett sammanhang 
och blir en integrerad del av miljön som gör att ett översvämnings-
skydd inte blockerar eller försvårar för en kommande exploatering. 
Eller omvänt, att en exploatering inte sker före det att översväm-
ningsskyddet är på plats om man skapar ”lokala” åtgärder på tomt 
och i hus för att undvika översvämning som innebär ofördelaktiga 
eller dåliga lösningar i ett vidare perspektiv.  

 

 

 



15 
 

Innehåll 

Den redovisade strukturen bedöms kunna medge ett varierat inne-
håll, men det är förmodligen så att området närmast stadskärnan 
(Kampenhof) har de bästa förutsättningarna för att etablera framför 
allt handel. Men det bör också finnas möjlighet till attraktiva han-
delslägen vid de stråk som skapas, t ex utmed Junogatan. De kajnära 
lägena bör rimligtvis också vara attraktiva för restauranger och 
kaféer. 

För att leva upp till ambitionen ”blandstad” med en stadsmässighet 
bör det också vara en utgångspunkt att verksamheter som kontor och 
skolor/förskolor ska integreras med olika typer av bostäder i kvar-
tersstrukturen. 

Kollektivtrafik 

Kampenhofsområdet och Uddevalla centrum är av stor betydelse för 
kollektivtrafiken såväl inom tätorten som till/från landsbygden eller 
regionen i övrigt. Stadens centrum är i sig själv en stor målpunkt och 
fungerar dessutom som knutpunkt för omstigningar mellan linjer och 
trafikslag. Tillgängligheten och utformningen av kollektivtrafikens 
hållplatser och knutpunkter i stadens centrum är därför av avgörande 
betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. Effektiva och smakfulla 
lösningar naturligt integrerade i stadens rum påverkar i hög grad 
människors val av transportsätt. Fyrbodals målbild för kollektivtrafi-
ken slår fast att kollektivtrafikens strategiska knutpunkter och bytes-
punkter skall utvecklas med hög kvalitet och utifrån ett hela-resan-
perspektiv. 

I Västra Götalandsregionens ”Målbild för tåg 2035” beskrivs hur 
Västra Götaland kan bli ett konkurrenskraftigt tillväxtområde med 
bättre kommunikationer och kortare tidsavstånd genom ökad tågtra-
fik. Den regionala tågtrafiken är ryggraden i det regionala kollektiv-
trafiksystemet varför tågtrafiken ökas successivt och får kortare res-
tider genom åtgärder i infrastrukturen. Tågen behöver därför få en 
tydligare och mer framträdande plats i Uddevalla som färdmedel för 
regionalt resande. Stationsläget kan med fördel göras mer centrum-
nära och en bättre koppling mellan stadens bussar och tåg behöver 
skapas. Behovet av parkering för bilar och cyklar måste tillgodoses i 
anslutning till området.    

En studie över kollektivtrafikens knutpunkter har genomförts för att 
ytterligare belysa knutpunkternas funktioner och behoven sett mot 
den framtida målbilden. Detta kunskapsunderlag kan ligga till grund 
för fortsatt planering och diskussion om möjliga eller önskvärda för-
ändringar av kollektivtrafikens knutpunkter.  

Staden ska vara tillgänglig och inbjuda till aktivitet. Trafikslagen 
måste därför komplettera varandra och skapa förutsättningar för rätt 
tillgänglighet. En trafik- och parkeringsstrategi för staden kommer 
därför att bli ett viktigt underlag för planering av trafikens samspel 
med staden, viktiga prioriteringar av färdmedel osv. 
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 Huvudstråk för gång- och cykeltrafik 
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Trafik  

Områdets huvudstråk för biltrafik föreslås vara Västerlånggatan, 
Bastiongatan, Junogatan, Göteborgsvägen och Asplundsgatan samt 
en eventuell bilbro över Bäveån med sitt norra landfäste i Museiga-
tan mellan Riverside och Bohusläns museum. De huvudsakliga strå-
ken för gående och cyklister är desamma som huvudstråken för bil-
trafiken. Men dessutom tillkommer stråken utefter kajerna på Bä-
veåns båda sidor. Dessutom utgör den föreslagna gång- och cykel-
bron del i ett stråk i nord-sydlig riktning med koppling till Kampen-
hof och stadskärnan norrut samt ett föreslaget park-gatustråk söderut 
i anslutning till den föreslagna bebyggelsen i kv Anegrund. 

År 2011 genomförde kommunen tillsammans med ÅF Infrastructure 
AB en utredning om ”Nya Västerleden, Uddevalla – Alternativa 
förbindelser över Bäveån”. I denna utreddes två alternativa brolägen. 

Alternativa brolägen för biltrafik enligt utredning från 2011 

Syftet med en ny bro är att den ska hantera ett ökat trafikflöde i cent-
rum. Ett ökat trafikflöde i centrum är främst kopplat till nya stora 
exploateringar men det finns också en viss allmän trafikökning att ta 
hänsyn till. En ny bro ska också kunna bidra till att minska belast-
ningen på Västerlånggatan genom att erbjuda alternativ färdväg och 
vara ett attraktivt vägval för trafikanter. För närvarande finns inga 
särskilt stora incitament att bygga en ny bro men för framtiden är det 
väsentligt att det finns ett reservat och att möjligheten till ny förbin-
delse inte byggs bort. 

Ett östligt broläge medför ett alternativt vägval i många fler resere-
lationer än ett västligt broläge. Det innebär en bättre avlastning av 
Västerlånggatan och ger större motiv för en ny bro. I utredningen 
visas också att den östliga förbindelsen påverkar resor till och från 
centrum betydligt mycket mer än en västlig förbindelse. Det är också 
här trafikflödena är som störst och där avlastning kommer att vara 
viktig. Särskilt om man i en förlängning vill begränsa framkomlig-
heten på Västerlånggatan. Ett östligt broläge förordas då denna fun-
gerar bäst som en stadsbro i centrum och som avlastning av Väster-
långgatan och ger alternativa färdvägar för centrum. En västlig bro-
förbindelse kommer mer att få karaktären av en förbifart för cent-
rum, i princip för trafikanter från söder och med målpunkt västerut 
och i viss mån till de norra delarna. 

Nya gator och broar innebär också att nya barriärer skapas. Om ny 
bilbro ska byggas i framtiden måste högsta prioritet vara att mini-
mera de negativa effekterna för de oskyddade trafikanterna av en 
sådan. Områdesplanen anpassas på ömse sidor av Bäveån så att det 
ges utrymme för en bilbro i det östliga läget. 
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Kampenhof mm 

Området omfattar i den här redovisningen det vi i dagligt tal betrak-
tar som Kampenhof men också området på västra sidan av Bastion-
gatan samt Brattska ängen upp mot Strömstadsvägen. I det samman-
hanget ska också ett framtida resecentrum i Bävebäcksgatans för-
längning vid bangården beaktas. 

Centrala Kampenhof  

Kampenhof är det område som ligger närmast stadskärnan och där-
för är det här som de bästa förutsättningarna för en centrumutveckl-
ing finns i termer av t ex handel och offentliga lokaler som ett stöd 
för – och en utvidgning av – stadskärnan. Idag utgörs området i hu- 

 

vudsak av en parkerings- och trafikanläggning som för gående och 
cyklister är otydlig och osäker. 

Om en bebyggelseutveckling ska ske på Kampenhof är det logiskt 
att det sker i form av en utvidgad rutnätsstad där kvartersstrukturen 
anpassas till den befintliga gatustrukturen på andra sidan Väster-
långgatan i form av Kilbäcksgatan och Kungsgatan – inte minst för 
det visuella sambandet. Det har också bedömts som väsentligt att 
tydliggöra ett nord/syd-stråk genom Kampenhof i Bävebäcksgatans 
förlängning med en tydlig koppling till Strömstadsvägen och i fram-
tiden ett resecentrum i anslutning till gång- och cykeltunneln under 
bangården och stadsmotorvägen. 

Bävebäcksgatan med resecentrum längst upp i bild 

 



20 
 

Skisserna redovisar ny bebyggelse där bussterminalen nu finns. Skä-
let är att platsen bedöms ha ett mycket attraktivt och strategiskt läge 
för en utveckling av stadskärnan. Med en ny byggnad skulle stads-
rummet mot Museiparken också få en tydligare avgränsning. Det 
borde finnas möjlighet att integrera terminalfunktionen i en ny 
byggnad. Kommunen och regionen har nyligen utfört en kollektiv-
trafikutredning som bl a behandlat Kampenhof. Av denna framgår 
att nuvarande terminalläge uppfyller framtida funktionskrav. Även 
två ytterligare lägen i närområdet skulle funktionsmässigt fungera, 
men en flytt av terminalen innebär stora kostnader och kan främst 
motiveras ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Utgångspunkten måste 
därför vara att nuvarande terminal kan ligga kvar och fungera i ett 
utbyggt Kampenhof, vilket illustreras i figuren nedan. 

Kampenhof med nuvarande bussterminal 

Öster om Bastiongatan (på västra Kampenhof) redovisas en större 
byggnad som skulle kunna utnyttjas för offentliga lokaler, t ex ett 
kulturhus. Alternativ disposition är också möjlig och området kan då 
få en annan användning i form av ex vis kontor och bostäder. 

Även i kv Pipfabriken och på nuvarande brandstationstomt redovisas 
i förslaget skisser på nya byggnader som förstärker Bastiongatans 
rumslighet. Brandstationstomten skulle på ett bra sätt fungera som 
platsen för ett centralt placerat stadshus. 

För att förstärka nord/syd-stråket på Bävebäcksgatan, men också för 
att förbättra gaturummet på Strömstadsvägen redovisas en ny bygg-
nad norr om Brattska ängen. 

Brandstationstomten, västra Kampenhof, Brattska ängen mm 
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Ett nytt parkeringshus föreslås för att tillgodose det allmänna parke-
ringsbehov som stadskärnan alstrar eftersom i princip all markparke-
ring försvinner (ca 500 st platser) om Kampenhof bebyggs. I p-huset 
bör också kunna integreras en ramp som ansluter till den föreslagna 
byggnaden öster därom (med parkering på plan två). Från denna 
byggnad kan en ny, smäckrare brokonstruktion över Västerlånggatan 
ansluta till kv Gyldenlöve. Nuvarande ramp och bro blockerar möj-
ligheten att använda kvarteret för bebyggelse som måste vara en 
primär ambition om vi vill utveckla staden i den här delen. Om den 
ovan föreslagna ”integrerade” lösningen på parkering och angöring 
till kv Gyldenlöve är möjlig, eller om det finns andra lösningar som 
innebär en god stadsmiljö, måste värderas vid en närmare studie av 
det här området. 

Centrala Kampenhof 

I förslaget redovisas i Bävebäcksgatans förlängning ett resecentrum 
med knutpunkt vid gång- och cykeltunneln under bangården och 
stadsmotorvägen. Med nya perronglägen längre österut får tågtrafi-
ken en tydligare koppling till stadscentrum och viktiga busslinjer i 
stadstrafiken. Områdesplanen redovisar hållplatser vid Västerlångga-
tan som står i förbindelse med resecentrums nya perronger. Med ett 
ökat tågresande kan förväntas ett större behov av parkering för pend-
lare. Resecentrum bör därför ha god tillgång till p-platser både för 
bilar och cyklar mm. 

Entré till Resecentrum vid Bävebäcksgatan 

P-hus 

Kv Gyldenlöve 
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Entré och hållplatser till Resecentrum vid Västerlånggatan 

Resecentrum vid Silentzvägen 

Norr om Bastiongatan ligger kv Eol. För att förstärka och förbättra 
stadskaraktären utmed gatan har en detaljplan med kontor och bostä-
der upprättats för mittdelen av kvarteret. För att ytterligare förstärka 
gaturummet här, men också mot Bävebäcksgatan och Västerlångga-
tan, redovisar förslaget en idé med nya byggnader i den västra och 
östra delen av kvarteret. 

Kv Eol med Brattska ängen i bakgrunden 
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Förslaget redovisar också utbyggnadsmöjlighet för Bohusläns mu-
seum. Dels norrut med en byggnadskropp som förstärker den plats-
bildning som föreslås i anslutning till Kungsgatans förlängning och 
kvarteret norr om denna och dels med en byggnadskropp i västra 
delen av museet. Denna begränsas av Museigatan som eventuellt i 
framtiden kan komma att utgöra den nordliga länken i en bilbroför-
bindelse över Bäveån. Karaktären på Riverside-huset kan idag upp-
levas som tung och massiv. Förslaget redovisar en ambition med 
tillbyggnader på tomten där syftet är att ”luckra upp” detta uttryck. 
Det finns naturligtvis andra sätt att göra detta, det här förslaget ska 
ses som ett exempel. En eventuell utbyggnadsmöjlighet måste också 
ställas i relation till ett utökat behov av parkeringsplatser i förhål-
lande till friytor för en attraktiv disposition av tomten. 

Bohusläns museum och Riverside 

Bastiongatan och Västerlånggatan utgör de mest trafikerade gatorna 
i anslutning till området. För en tydligare karaktär av att vara en gata 
i staden bör Bastiongatan förses med trottoarer för gång och cykel 
och trädallé på båda sidor av gatan. Kopplingen till stadskärnan bör 
förstärkas i Västerlånggatan framför allt vid korsningen med Kungs-
gatan och kajen på norra sidan av Bäveån i anslutning till Väster-
bron. 

Bastiongatan i anslutning till Västerlånggatan 
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Med den föreslagna strukturen kan Kampenhof i princip göras bil-
fritt söder om det föreslagna parkeringshuset. Det innebär att 
Kungsgatans förlängning och området vid Museiparken kan anpas-
sas och göras tillgängligt för de oskyddade trafikanterna. 

I stråket Kungsgatans förlängning föreslås också mötesplatser, vilket 
tar sig uttryck i dispositionen av kvarteren; från entréplatsen vid 
Västerlånggatan i öster till torgbildningen i väster där platsen kan 
förstärkas av den tidigare redovisade utbyggnadsmöjligheten för 
museet.  

Kungsgatans förlängning över Västerlånggatan 

 

 

Kajstråket på norra sidan av Bäveån förstärks av ytterligare bebyg-
gelse i anslutning till det. En ny bilbro i Museigatans förlängning 
innebär att biltrafik bryter det stråket på ett ofördelaktigt sätt. En bro 
i det läget innebär också att möjligheten att med båt angöra kajen vid 
Museiparken (och kajen på södra sidan) förhindras med den påver-
kan det kan ha på upplevelsen av promenadstråket utmed ån och 
stadsbilden. 

Som ovan redovisats innebär förslaget att nuvarande markparkering 
försvinner. Det förutsätts att ny bebyggelses parkeringsbehov för 
bilar i huvudsak anordnas på egen tomtmark med det antal platser 
som vid specifik tidpunkt anges i kommunens parkeringsnorm. På 
motsvarande sätt ska cykelparkering anordnas på tomtmark för det 
egenalstrade behovet.  

Kampenhof bedöms vara det område i den här planen som har de 
bästa förutsättningarna för kommersiella och offentliga lokaler med 
tanke på dess närhet till stadskärnan. Bostäder kan och bör naturligt-
vis finnas. Bastiongatan och Västerlånggatan har relativt mycket 
biltrafik, varför bullersituationen utmed dessa måste beaktas om bo-
städer planeras i närheten av dem. 

Den västra delen av området har en relativ närhet till avloppsre-
ningsverket Skansverket. Den i berget inbyggda anläggningen inne-
bär naturligtvis goda förutsättningar för att etablera bostäder i när-
heten jämfört med ett öppet reningsverk. Aspekter som lukt, buller 
och bakteriespridning måste dock beaktas inför framtida detaljplaner 
där bostadsbebyggelse föreslås. Med utgångspunkt från andra stä-
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ders exploateringsförslag i närheten av inbyggda reningsverk be-
döms ett avstånd till bostadsbebyggelse på i storleksordningen 200 
meter innebära att eventuella risker och störningar kan hanteras, me-
dan kortare avstånd ofta innebär att riskutredningar måste utföras, 
som i sin tur kan medföra krav på åtgärder i reningsverket som inne-
bär ekonomiska konsekvenser. 

Med tanke på möjligheten att delar av bebyggelsen bör kunna an-
vändas på många olika sätt är det svårt att ange hur många bostäder 
som kan etableras. En uppskattning är att det kan handla om 150 – 
500 st. 
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Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nya badhus ska placeras 
i kv Windingsborg. Ambitionen är att det befintliga badhuset ska 
vara i funktion under byggtiden och rivas när det nya står klart. När 
detta skrivs pågår bearbetning av lokalprogrammet och nya skisser 
ska tas fram som baseras på detta. Utrymmesbehovet bedöms vara 
ungefär som redovisas på föregående sida. Förslaget ska anpassas till 
det utrymme som behövs för trafikföringen i anslutning till 
Asplundsgatan om en ny bilbroförbindelse byggs i den här delen. 

Det bör noteras att här redovisat förslag ska betecknas som schema-
tiskt. 

 

 

 

Kv Windingsborg från väster  
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Anegrund mm 

Området består av det nuvarande kvarteret Anegrund som begränsas 
av Junogatan, Repslagaregatan och Bäveån. Kvarteret är stort och 
upptar en yta av ca nio hektar. I förslaget redovisas också några idéer 
till användning av mark i anslutning till kvarteret. 

Gestaltningsidén innebär en uppbyggnad av kvarter i rutnätsform 
med en vinkling och avfasning av dessa för att skapa riktningsför-
ändringar och därmed avgränsade gaturum som kan innebära lägre 
hastighet på biltrafiken men också tydligare rumsbildningar i gatu-
miljön.  

En annan bärande idé i förslaget är det centrala och breda gatu-
/parkstråk som binder samman kajen med Södra Lövåsvägen – och i 
dess förlängning Strandpromenaden. Över Bäveån föreslås en öpp-
ningsbar gång- och cykelbro som då också sammanlänkar området 
med den norra åsidan. Det genomgående stråket kan fylla många 
olika funktioner och bli det gemensamma vardagsrummet i området 
med möjlighet till olika upplevelser. En öppen dagvattenhantering i 
form av en vattenspegel kan bidra till en ytterligare förhöjning av 
attraktiviteten och platsens värde samtidigt som den förstärker håll-
barhetsaspekten. 

 

 

 

 

 

Anegrund från väster med det centrala gatu-/parkstråket 

Kajen mot Bäveån görs relativt bred och ska också kunna inrymma 
olika funktioner samt utgöra ytterligare en del av det gemensamma 
vardagsrummet. Både kajen och gatu-/parkstråket kan ses som delar 
av genomgående stråk mellan områdena (och en del av Strandpro-
menaden) där årstids- och väderleksvariationer gör att det ena eller 
andra uppfattas som mer attraktivt att utnyttja. 
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Närheten till Lövåsberget är en kvalitet som bör tas tillvara så att det 
kan utvecklas som rekreations- och strövområde. I den sydvästra 
delen av området föreslås en näridrottsplats med närhet till bebyg-
gelsen, men också i ett läge som gör den mer allmänt tillgänglig. 

Förslaget redovisar ingen större utgrävning av kanaler eller hamn-
bassänger. Nya kajer innebär stora kostnader i investeringsskedet 
och – på sikt – också i form av drifts- och underhållskostnader. Ett 
behov av båtplatser för fritidsbåtar skulle ändå kunna tillgodoses i 
Bäveån (uppskattningsvis ca 100 st), vilket bedöms vara ekonomiskt 
rimligare att genomföra, samtidigt som landområdet kan bebyggas i 
sin helhet. 

Småbåtshamn med ca 100 platser 

Illustrationerna i förslaget redovisar en princip med volymer där de 
högsta delarna i resp kvarter ligger i norr för ett bra solinfall på går-
darna. Generellt för området finns de högsta byggnaderna mot norr 
och Bäveån. 

Strukturen bygger på att gaturummen ska vara de allmänna stråken, 
men det är också en kvalitet om man kan passera genom kvarteren. 
Även om illustrationen i huvudsak redovisar kringbyggda gårdar bör 
sådana möjligheter finnas. Alternativt kan kvarteren göras mer 
öppna för att tydliggöra denna möjlighet och kvalitet – utan att för 
den skull uppluckra rutnätskaraktären. 

Trafikstrukturen bygger på att Junogatan och Repslagaregatan utgör 
angöringsgator till varje kvarter – med undantag för den nordvästra 
delen där även lokalgatorna utgör en del i angöringen. Det innebär 
att det genomgående gatu-/parkstråket kan göras i princip bilfritt. 
Där gatorna möter kajen breddas de för att kunna medge vändning, 
men också för att skapa platsbildningar och mer väderskyddade lä-
gen i anslutning till kajen. 

Junogatan och Repslagaregatan förses med trädalléer och dubbelsi-
diga trottoarer för gående och cyklister – så att de upplevs som gator 
i staden med en ombonad och trygg miljö. Motsvarande utform-
ningsidé föreslås för gatorna inne i området, men här med ett sma-
lare breddmått och där förmodligen cyklister kan dela utrymme med 
bilarna. 

Det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön och att 
det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som 
ett attraktivt stråk för gående och cyklister. 
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Torgbildning där gatan möter kajen 

Ambitionen är att gatorna ska ha en mycket begränsad möjlighet för 
bilparkering och, i de fall det förekommer, främst vara avsedd för 
besökare och kunder. Förslaget bygger därför på att bilparkering 
placeras i kvarteren, helt eller halvt nergrävda. Parkeringsplatser i 
marknivå medverkar inte till en ombonad och attraktiv upplevelse av 
gaturummet. Som alternativ kan en parkeringslösning i form av ge-
mensamt parkeringshus vara lämplig. Men det är lika viktigt här att 
första våningen får ett uttryck som upplevs attraktivt. Kanske kan ett 
läge för ett sådant utmed Junogatan kombineras med kommersiella 
lokaler i bottenvåningen. 

Det centrala gatu-/parkstråket med öppen dagvattenhantering 

Ambitionen med ett så här stort område måste vara att det ska ha ett 
så varierat innehåll som möjligt – även om bostadsdelen kommer att 
dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli attraktiva för 
restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga 
lägen för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket 
också finnas möjlighet att etablera kommersiell verksamhet. För 
övrigt är en blandad användning av kvarteren önskvärd, med kon-
torslokaler o dyl. Men ambitionen bör också vara att de ska inrymma 
förskolor och eventuellt andra skolformer som integrerade delar i 
kvarteren. Antalet bostäder är därför svårt att uppskatta, men det bör 
handla om ca 1 000 – 1 500 st. 
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Bäve- och Badökajen mm 

Förslaget innebär att området successivt omvandlas till en stadsdel 
med bebyggelse för bostäder och verksamheter. Planeringen utgår 
från dagens situation och en vilja uttryckt i bl a översiktsplanen och 
den maritima strategin att flytta hamnverksamhet och tung industri 
från de inre delarna av staden längre ut till Sörvik och Fröland eller 
till andra industriområden. Uddevalla hamn utgör idag riksintresse 
och Trafikverket håller i nuläget på med en s k precisering av detta. 
För Uddevallas del är det viktigt att hitta goda lösningar för att på 
bästa sätt kunna kombinera hamnens verksamhet med utvecklingen 
av de inre delarna av nuvarande hamnområde, Bäve/Badö och 
Skeppsholmspiren. En förändring av markanvändningen och flytt av 
pågående verksamheter kräver långa ledtider. Att riksintresset för 
hamnen ges en tydlig och väl motiverad avgränsning utifrån ham-
nens nationella funktion och utvecklingsbehov är viktigt för Udde-
vallas möjligheter att hantera fortsatt planering och utveckling av 
dessa områden.  

Den totala bilden av det här förslaget ska ses som en vision på lång 
sikt som bygger på att nuvarande verksamheter här och på Skepps-
holmspiren etableras på annan plats. En etappvis utbyggnad föreslås 
där användningen av marken delvis förändras över tiden, där områ-
den inledningsvis kan utgöra t ex grönområde/aktivitetsområde för 
att i ett senare skede exploateras för bebyggelse.  

Det långa tidsperspektivet av ett genomförande gör förmodligen att 
förutsättningar, värdering av innehåll i området mm kommer att för-
ändras. Men det här redovisade förslaget bygger på följande idéer. 

 

Bastiongatan ligger kvar i sitt nuvarande läge. För ett mer stadsmäss-
igt utseende och som en del i angöringen till stadscentrum föreslås 
att den förses med dubbelsidiga gång- och cykelbanor och trädalléer. 
Ny bebyggelse föreslås på ömse sidor av gatan med en placering, 
volym och användning som också förstärker stadsmässigheten. Ut-
gångspunkten är att byggnaderna innehåller verksamheter och inte 
bostäder; dels beroende på höga ljudnivåer på gatan och svårigheten 
att anordna s k tysta sidor med kvalitet, dels för att verksamheter här 
kan ”tåla” att andra verksamheter fortfarande pågår i närområdet 
(som en del i en etapputbyggnad) och dels också för att det i ett så 
här stort område också behövs verksamhetslokaler (och här är läget 
inte det bästa för bostäder). 

Bastiongatans västligaste del 
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Utmed kajerna föreslås kvarter som här öppnas mot vattnet och ut-
sikten och för solinfall i söder- och västerläge på gårdarna. För-
slagsvis höjs hela kajbredden som översvämningsskydd där den 
valda nivån också används på de öppna kvarterens gårdar, så att ka-
jer och gårdar kan uppfattas som en helhet med god tillgänglighet 
däremellan. 

Öppna kvarter mot kajerna, vattnet och ljuset 

 

 

I områdets centrala del föreslås i nord-/sydriktning ett område med 
”hus i park”. Byggnaderna föreslås som punkthus för in- och ut-
blickar till och från parken, men också för att parkområdet ska upp-
fattas som inbjudande och tillgängligt för alla. Parkområdet ansluter 
i söder till kajen och övergår här till en torgbildning som integreras 
med kajområdet. Torgets hörn markeras med ytterligare fyra punkt-
hus.  

Torg och park med punkthus 

 

 

P-hus 

P-hus 
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I förslaget redovisas att en av silobyggnaderna bevaras. Dels som en 
symbol för den tidigare verksamheten i området, men dels också för 
dess starka och karakteristiska form. Naturligtvis är det en förutsätt-
ning att en ny användning av den är rimlig att åstadkomma.  

Kajstråk med park ut mot Kasebukten 

Kajområdet utgör det naturliga promenadstråket och det kan i sig 
också fungera som spontan mötesplats. Ibland förstärks denna karak-
tär, t ex vid torgbildningen som står i förbindelse med parkområdet 
norr därom. Kajstråket från Badökajen fortsätter norrut där det får 
mer av parkkaraktär (med en naturpark/aktivitetsyta ut mot Kase-
bukten) för att i nordost ansluta till Bastiongatan. Inom kajkvarteren 
föreslås att bilparkering integreras i kvarteren. Vid de föreslagna 

punkthusen är en sådan parkeringslösning inte rimlig. Markparke-
ring är inte önskvärd, därför redovisas i områdesplanen parkerings-
hus norr och sydväst om det centrala parkområdet. Här kan också 
bilplatsbehovet för silobyggnaden tillgodoses. 

Med utgångspunkt från nuläget – vilket kanske är fel med tanke på 
att det här området ska betraktas i ett långt tidsperspektiv – är bo-
stadsbebyggelse som det dominerande inslaget troligt. Men giss-
ningsvis finns det lägen utmed kajstråket som också kan attrahera ex 
vis restauranger och kaféer. På motsvarande sätt som redovisas för 
området Anegrund är det också viktigt att verksamhetslokaler av 
olika slag kan integreras i bebyggelsen för ett så varierat utnyttjande 
och innehåll som möjligt. Jämför också vad som ovan redovisats för 
området vid Bastiongatan. Det området skulle förmodligen kunna 
utvecklas i ett tidigare skede än övriga delar om det fokuseras på 
verksamheter. (Mer om detta i kapitlet om etapputbyggnad nedan.) 
Området väster om Riversideängen längs med Bävekajen skulle 
inom ett relativt kort tidsperspektiv kunna utvecklas till ett grön- och 
aktivitetsområde som en mötesplats där människor kommer nära 
vattnet i centrum. Genom att binda samman området söder och norr 
om Bäveån med en gång- och cykelbro, så kan det fungera som en 
bostadsnära park för de områden som planeras för bebyggelse, men 
också som en lätt tillgänglig mötesplats för hela staden. Exempel på 
aktiviter och anordningar som kan finnas är skatepark, kajak- och 
roddcenter, beachvolleyplaner, vattenlek, utomhusbad/bastu, evene-
mangsyta mm.  

Den i förslaget redovisade skissen bedöms innebära i storleksord-
ningen 1 500 st bostäder. 
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Skeppsholmspiren 

En utveckling med bostäder på Bäve- och Badökajen enligt ovan 
förutsätter att hamnverksamheten på Skeppsholmspiren flyttas.  Med 
förutsättningen att hamnverksamhet fortsatt bedrivs på Sörvik är det 
inte rimligt att – med dagens regelverk för t ex industribuller och 
skyddsavstånd – föreslå bostäder på Skeppsholmspiren. Idén som 
ovan redovisats för Bäve- och Badökajen beskrivs närmast som en 
framtida vision, på motsvarande sätt ska det här framlagda förslaget 
för Skeppsholmspiren ses. 

Kajstråk på västra sidan av piren 

Idén bygger på att promenadstråk ska finnas runt hela piren. På väs-
tersidan utgör befintlig kaj en del i detta stråk. Här kompletteras 

stråket av byggnader för verksamheter av olika slag utmed kajen. På 
östersidan av piren anläggs förslagsvis en bryggpromenad.  

Mellan piren och Badökajen finns möjlighet att anlägga en större 
småbåtshamn i ett skyddat läge. Skissen redovisar i storleksordning-
en 350 st platser. Utmed bryggstråket anläggs parkeringsplatser för 
småbåtshamnens användare. Parkeringsplatsen avgränsas av bygg-
nader som har en funktion i anslutning till småbåtshamnen. I ”hamn-
bassängens” norra ände kan en sjösättningsramp anläggas.  

Kajstråk på östra sidan av piren med småbåtshamn 
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Mellan södra delen av småbåtshamnen i öster och bebyggelsen vid 
västra kajen anläggs en trädplanterad torgbildning som binder sam-
man området ”på tvärsen”. 

Torg med träd binder samman västra och östra sidan av piren 

 

 

 

 

Som avslutning på Skeppsholmspiren – och som en marke-
ring/symbol för den nya staden utmed Bäveån – placeras en högre 
byggnad som landmärke/mötesplats. Kanske med en karaktär av 
fyrtorn? Alternativt kan det här vara platsen för en större skulptur 
som landmärke. 
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ETAPPUTBYGGNAD 

Idéer och tankar om hur området kan omvandlas till en ny stadsdel 
har funnits under lång tid. Skälen har haft sin utgångspunkt i stadens 
möte med vattnet och de möjligheter till ett attraktivt boende som de 
inre delarna av hamnen och Bäveån utgör samt ett utnyttjande av det 
stadscentrala läget i sig. En utmaning är att få stadsutvecklingen och 
hamnutvecklingen att gå ”hand i hand” där hamnens långsiktiga ut-
vecklingsförutsättningar säkras. Oavsett om utgångspunkten är ham-
nens fortsatta konkurrenskraft eller stadens utveckling mot vattnet är 
förändringarna förknippade med betydande kostnader. Sannolikt är 
kostnaderna av sådan art att de dyker upp tidigt i processen medan 
nyttor och intäkter är mer långsiktiga. I detta arbete görs ingen ana-
lys av förändringarnas mer övergripande samhällsekonomiska effek-
ter eller balans mellan kostnader och nyttor. En sådan analys bedöms 
vara en förutsättning i det fortsatta arbetet. Utbyggnadstakten för 
området kommer att variera och det är svårt att ge en fullständig bild 
i detta tidiga skede. Det finns inte tillräckligt underlagsmaterial och 
stora osäkerheter råder inom en rad områden, varför fortsatta utred-
ningar kommer att bli nödvändiga, t ex miljö- och bullerutredningar, 
hur de geotekniska förutsättningarna för att bebygga området ser ut, 
preciseringen av hamnen som riksintresse samt, inte minst, hur ham-
nens verksamhet påverkas på lång och kort sikt. 

Stora delar av den markyta som ingår i områdesplanen ägs av Udde-
valla kommun och det är inom den kommunägda marken som ut-
byggnaden i huvudsak kommer att äga rum. Etappvis utbyggnad 
föreslås där pågående och framtida utredningar kan komma att på-
verka vilket område som kommer att kunna påbörjas. Men principen  

 

att bygga ”inifrån och ut” bör vara vägledande, så att upplevelsen 
blir att stadskärnan utvidgas på ett naturligt sätt.   

Tidig samverkan mellan medborgare, olika byggherrar och kommu-
nens förvaltningar är grunden för ett gott resultat. Utvecklingsbar 
mark ska i huvudsak anvisas, genom markanvisningsförfarande, till 
exploatörer och intressenter som vill vara med att bygga den nya 
stadsdelen och förverkliga områdesplanen.   

Kartbilden på föregående sida redovisar en ”tidsaxel” som bygger på 
principen ”inifrån och ut” och siffrorna i kartan ska läsas som antal 
år från nu när en exploatering inom de olika delområdena inletts. (På 
två ställen redovisas ett intervall vilket ska åskådliggöra att det är 
stora områden som i sig behöver delas in i etapper.) Den redovisade 
”tidplanen” bygger på att nödvändiga utredningar och detaljplaner 
har utförts i ett tidigare skede som närmare prövat lämpligheten av 
en exploatering. 

Principen ”inifrån och ut” har redan tagit sig ett påtagligt uttryck i 
och med att det är beslutat att det nya badhuset ska byggas i kv Win-
dingsborg. 

Kampenhof är ett viktigt område som utgångspunkt för utvidgningen 
av stadskärnan med möjlighet att etablera kommersiella och offent-
liga lokaler samtidigt som det är en central punkt för kollektivtrafi-
ken. Därför bör vi här relativt snart gå vidare med att etablera en mer 
stadsmässig struktur. 
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Kv Anegrund har en stor potential att försörja de centrala delarna av 
staden med lägenheter i flerbostadshus under en lång tidsperiod. 
Med en fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen är det väsent-
ligt att en närmare planering inför ett bebyggande startar relativt 
omgående då det är många komplexa frågor som ska beaktas.  

För de större områden där en exploatering ska ses på längre sikt, 
framför allt Bäve/Badö, kan alternativt utnyttjande av marken, fram 
till dess en exploatering sker, vara möjlig. Ett exempel är anläggande 
av en grön aktivitetsyta/park utmed Bäveåns norra sida.  

 
 

Grön aktivitetspark utmed Bävekajen 
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FORTSATT ARBETE 

Inledningsvis beskrevs att den här studien ska ses som en nivå mel-
lan översiktsplanen och den mer genomförandeinriktade detaljpla-
nen, en ”mellannivå” där målsättning, bebyggelse- och gatustruktur 
mm redovisas inom ett större område med en naturlig avgränsning. 
Och med det uttalade syftet att skapa en gemensam helhetsbild för 
området som i nästa fas kan ge goda förutsättningar för ett konkret 
samarbete med olika intressenter och leda till ett genomförande som 
står i samklang med stadens och centrums utveckling. 

De olika platserna inom området har olika förutsättningar för ett 
genomförande beroende på ägarstrukturen, den pågående markan-
vändningen och tidsaspekten på en utbyggnad (jmf ovanstående ka-
pitel Etapputbyggnad). För att driva områdesplanens intentioner vi-
dare är det lämpligt att en kommunal projektorganisation skapas. 
Syftet är att den ska samordna olika projekt och utredningar som är 
nödvändiga steg för att klarlägga förutsättningarna, tydliggöra sam-
manhangen och beskriva de ekonomiska konsekvenserna inför föl-
jande detaljplanearbeten. Projektorganisationen ska också vara kon-
taktyta och koordinator inom kommunen och gentemot olika myn-
digheter, fastighetsägare och intressenter. Förslagsvis inrättas en 
styrgrupp som politisk plattform för den kommunala organisationen. 

Den inriktning som områdesplanen redovisar och som den före-
slagna projektorganisationen bearbetar vidare måste därefter omsät-
tas i detaljplaner för olika delområden. I dessa arbeten prövas mer 
specifikt utformning och innehåll; hur stora husen får vara, hur breda 
gatorna ska vara, vilka olika användningssätt som ska tillåtas osv.  

 

Till respektive detaljplan, eller vid större sammanhängande områden 
med flera detaljplaner, bör också finnas kvalitets- eller gestaltnings-
program som närmare beskriver sådana aspekter för utformningen, 
både av gaturum och av byggnader.  

I och i anslutning till dessa detaljplanearbeten måste också olika 
former av tekniska utredningar utföras, t ex avseende stabilitet, tra-
fikbuller, dagvattenhantering. Inte minst viktigt i det sammanhanget 
är att frågan om markföroreningar beaktas. Stora delar av områdes-
planen består av mark som är utfylld och/eller har använts av verk-
samheter av olika slag. Det har medfört att marken på många ställen 
är förorenad. Föroreningsgraden varierar och behovet av efterbe-
handling (sanering) kan också variera beroende på vilken använd-
ning som respektive delområde planeras för. Generellt kan sägas att 
områden där människor ska vistas mer stadigvarande (t ex bostäder, 
skolor och förskolor) måste uppfylla högre krav på markens renhet 
än områden med annan användning. 

För att klara ut vilka krav som ställs på miljöförbättringar i området 
som helhet och hur dessa kan hanteras i samband med kommande 
exploateringar behöver en målbeskrivning för föroreningar inom 
området tas fram i ett tidigt skede. Som underlag görs en översiktlig 
hälso- och miljöriskbedömning samt en historisk inventering. Be-
dömningen av vilka risker som sammanhänger med eventuella för-
oreningar och vilka åtgärder som behöver vidtas ska göras med ett 
långsiktigt perspektiv. Målbeskrivningen utgör underlag vid kom-
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mande detaljplaneläggning och bygglovprövning och ambitionen 
måste vara att den ska vara antagen innan detaljplanearbeten startar.           

Som tidigare beskrivits behöver problematiken med översvämning 
vid högvatten bemästras. Den handlingsplan som nu är under fram-
tagande utgör ett steg på vägen och ett underlag för beslut om föl-
jande projektering och därefter ett byggande av översvämningsskyd-
det som en förutsättning för en exploatering inom i princip hela det 
aktuella området, men också som en förutsättning för en hållbar ut-
veckling av stadskärnan i ett större sammanhang.  

En förutsättning för genomförande av kommande detaljplaner på 
många ställen är att t ex befintliga verksamheter flyttas. Det är vik-
tigt att planeringen för ett sådant arbete görs i ett tidigt skede så att 
inte önskade tidplaner förskjuts av det skälet.  

Konkret har det fortsatta arbetet inletts i och med att det nu finns ett 
uppdrag att upprätta en detaljplan för ett nytt badhus i kv Windings-
borg. 

Kv Anegrund har ovan beskrivits som ett väsentligt område för att 
försörja kommunens centrala delar med bostäder i framtiden i linje 
med den beslutade samhällsbyggnadsstrategin. För att möjliggöra en 
exploatering inom en snar framtid behöver arbetet här fortsätta om-
gående. Dels i form av diskussioner och samarbete med fastighetsä-
gare och intressenter och dels i form av olika typer av utredningar 
som är nödvändiga för kommande detaljplanearbeten. Parallellt med 
utredningsarbetet bör gestaltningsprogram för området upprättas för 
att konkretisera den målbild som formulerats i den här områdespla-
nen, men också som underlag för kommande markanvisningar. 

Den föreslagna gång- och cykelbron innebär en viktig funktion – och 
symbol - för att binda ihop det nya med det gamla. En förprojekte-
ring av bron bör utföras och inkluderas i det fortsatta arbetet med ett 
översvämningsskydd. 

Kampenhofsområdet bör tydligare utvecklas till att utgöra en del av 
stadskärnan. Även om det idag är en komplex situation med parke-
ringsytor, bilramp till angränsande kvarter och bussterminal, så bör 
arbete inledas med att lägga grunden för en framtida omdaning med 
en mer stadsmässig struktur och innehåll, där utveckling och genom-
förande kan ske successivt utifrån de förutsättningar som råder vid 
varje given tidpunkt. Ett led i utvecklingen av stadskärnan kan vara 
att planera för en etablering av ett nytt stadshus och ett kulturhus i 
området. (Se även kapitlet Kampenhof mm, sid 20.) 

En etablering av ett resecentrum med en tydligare koppling mellan 
tåg- och stadsbusstrafiken bedöms också vara en viktig förutsättning 
för utveckling av stadskärnan och tätorten. Med tanke på att det är en 
lång planerings- och tillståndsprocess fram till ett genomförande bör 
också denna starta relativt omgående. 

Grundläggande framgångsfaktorer för ett genomförande av områ-
desplanens intentioner är att arbetet bedrivs i samverkan, att tydliga 
mål formuleras för en stadsutveckling med gedigna kvaliteter samt 
att det sker med uthållighet och ett långsiktigt perspektiv. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked från Uddevalla Tennisklubb gällande 

Tvärflöjten 1 

Sammanfattning 

Tomträttshavaren till fastigheten Tvärflöjten 1, har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1.  
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för att skapa förutsättningar för en utökning 
av den befintliga tennishallen. Utökningen är tänkt att ske genom en tillbyggnad av en 
ny tennisbana, samt genom en tillbyggnad av tre padelbanor. Tennishallen skulle efter 
utbyggnad bestå av tre tennisbanor och tre padelbanor. I dagsläget består anläggningen 
av två tennisbanor. 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-UDD-5/1975, se bilaga 2, och är planlagd som 
område för samlingslokaler. 
 
Uddevalla kommun är ägare till fastigheten Tvärflöjten 1 och upplåter den till 
Uddevalla Tennisklubb med tomträtt. Utökningen av tennishallen är tänkt att ske på 
mark som i dagsläget är planlagd som allmän platsmark, park eller plantering.  
Tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för allmän plats, park 
eller plantering bestående av trädgårdsingenjör, kommungeolog samt skogsförvaltare 
har varit på plats och har inget att invända mot en eventuell utbyggnad ur 
naturvårdssynpunkt.  
 
Uddevalla Tennisklubb presenterar i sin ansökan två förslag på tillbyggnation.  
I alternativ 1 sker byggnation på den norra sidan av den befintliga tennishallen. 
Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs med ytterligare en tennisbana 
och tre padelbanor. 
 
I alternativ 2 sker byggnation på både den norra sidan och på den södra sidan av den 
befintliga tennishallen. Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs på båda 
sidor om den befintliga hallen med en tennisbana på ena sidan och tre padelbanor på 
den andra sidan. 
Uddevalla Tennisklubb uppskattar den totala tillbyggnaden till cirka 1 800 
kvadratmeter.  
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Tvärflöjten 1, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-5/1975, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

att   inte godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Tvärflöjten 1 upprättas samt att 
kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
   

Ärendebeskrivning 

Tomträttshavaren till fastigheten Tvärflöjten 1, har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1.  
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för att skapa förutsättningar för en utökning 
av den befintliga tennishallen utifrån det verksamhetsbehov som Uddevalla Tennisklubb 
ser. Utökningen är tänkt att ske genom en tillbyggnad av en ny tennisbana, samt genom 
en tillbyggnad av tre padelbanor. Tennishallen skulle efter utbyggnad bestå av tre 
tennisbanor och tre padelbanor. I dagsläget består anläggningen av två tennisbanor. 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-UDD-5/1975, se bilaga 2, och är planlagd som 
område för samlingslokaler. 
Uddevalla kommun är ägare till fastigheten Tvärflöjten 1 och upplåter den till 
Uddevalla Tennisklubb med tomträtt. Utökningen av tennishallen är tänkt att ske på 
mark som i dagsläget är planlagd som allmän platsmark, park eller plantering.  
Uddevalla Tennisklubb presenterar i sin ansökan två förslag på tillbyggnation.  
I alternativ 1 sker byggnation på den norra sidan av den befintliga tennishallen. 
Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs med ytterligare en tennisbana 
och tre padelbanor. 
I alternativ 2 sker byggnation på både den norra sidan och på den södra sidan av den 
befintliga tennishallen. Förslaget innebär att den befintliga tennishallen förlängs på båda 
sidor om den befintliga hallen med en tennisbana på ena sidan och tre padelbanor på 
den andra sidan. 
Uddevalla Tennisklubb uppskattar den totala tillbyggnaden till cirka 1 800 
kvadratmeter.  
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Kommunledningskontoret har inkommit med följande synpunkt: 
En utveckling av kommunens centralort med så kallad blandkaraktär kan på flera sätt 
ses positivt. Verksamheter som lämpar sig att blandas med bostäder inom tätbebyggda 
områden kan bidra till en levande stad. För vissa verksamheter kan även synergier 
uppnås genom närhet till andra verksamheter av gemensamt slag. Kluster skapar 
mervärde genom ett större utbud osv. Kommunfullmäktige beslutade i november att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet 
starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya 
simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete. 

I området finns idag bland annat anläggningar för friidrott och bollspel. Genom 
etablering av ytterligare idrottsverksamheter i området kan ett attraktivt idrottsområde 
tillskapas där de olika idrottsinriktningarna också kan skapa samordningsvinster och ge 
draghjälp åt varandra.  
Uddevalla tennis vill utveckla sin verksamhet. På nuvarande plats finns begränsade 
möjligheter till utbyggnader. Ytterligare några banor kan tillskapas på sätt som klubben 
föreslår men på längre sikt finns inga möjligheter till en fortsatt utveckling. Platsen för 
en utveckling av klubbens verksamhet är därför mindre lämpad varför kommunen hellre 
ser att verksamheten utvecklas på till exempel Rimnersområdet.  
 
Tennisklubben har en s.k. tomträtt vilket, om den skulle avslutas, kan ses som en 
möjlighet för klubben att genom en överenskommelse med kommunen finna någon 
bättre alternativ för utveckling av klubbens verksamhet.    

Park och Natur har inkommit med följande yttrande berörande naturmiljö och 
parkmiljö: 
Park och naturmiljö påverkas på ett negativt sätt då grönyta tas i anspråk och ersätts av 
byggnad i båda alternativen. Beskrivningarna menar att utöka byggnad i tätortsnära 
natur/ parkmark vilken idag är ett sammanhängande grönt stråk mellan bostadsområden 
och Fjällvägen. I båda förslagen måste hänsyn tas till träd som anses värdefulla att 
bevara ur natur-/ parkhänsyn och som kan omfattas av skydd för särskilt skyddsvärda 
träd (flera Ekar). Värdefulla trädarter (ex Ask) finns även norr om hallen och måste tas 
hänsyn till om ny byggnad uppförs. Trädinventering och kompensationsåtgärder för 
förlust av tätortsnära naturmiljö behöver ligga till grund för fortsatt projektering av ytan, 
båda alternativen. 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att nytt 
detaljplaneförslag upprättas för Tvärflöjten 1. 
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Kollektivtrafik: Kollektivtrafik finns i nära anslutning till hallen. 
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Miljö och energi: Går till viss del emot övergripande miljömål om att värna 
värdefulla naturområden.  

- Naturmiljö: Naturmiljön påverkas negativt av båda alternativen, se separat 
kommentar. 

- Parkmiljö: Tätortsnära natur påverkas negativt av båda alternativen, se separat 
kommenterar. 
 

I huvudsak neutralt med följande kriterier: 
- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Strider inte mot Översiktsplanen 

- Dagvatten: Dagvattenfrågan bör kunna lösas, dock behövs troligtvis en 
dagvattenutredning för att bedöma hur den ökade hårdgjorda ytan påverkar 
omgivningen. 

- Infrastruktur (övrig): Infrastrukturen är utbyggd i området och en utökad 
byggrätt bör inte påverka i någon större utsträckning. 

- Skred- och rasrisk: Området ligger på urberg och det finns inga kända 
skredrisker. 

- Stadsmiljö: Positivt med en förtätning på redan befintlig plats. 
 

 

Av vikt i detaljplan: 

- Folkhälsa mm: Säkerställ åtkomst till området bakom. 
- Buller/förorenad mark/luft/VA: Eventuella fläktar på hallens tak eller fasad kan 

störa grannar. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Uddevalla tennis 
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Kortfattad beskrivn ing av åtgärden

Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget

Uddevalla Tennisklubb har funnits i snart 90 år. Under alla dessa år har klubben fostrat generationer av
tennisspelare och fungerat som en knutpunkt ftir racketsportintresserade idrottsutövare i kommunen.
Klubben har vuxit sig allt större och behovet av en tredje inomhusbana for tennis är numera ett givet
faktum. Klubbens verksamhet har under senare år dessutom utökas till att bedriva padel. Denna relativt
nya sport har fullkomligt exploderat i popularitet och medftirt ett markant tillskott till klubbens
verksamhet och ekonomi men även inneburit ytterligare grund för ett behov av fler och större lokaler.

Syftet med detta planförslag är att kunna skapa örutsättningar for en utökning av den befintliga
idrottshallen på Fjällvägen 87 utifrån klubbens verksamhetsbehov. Utökningen är tänkt att ske genom
en tillbyggnad av ytterligare en (ny) tennisbana, samt genom en tillbyggnad av tre (nya) padelbanor.
Idrottshallen på Fjällvägen 87 skulle således efter utbyggnad bestå av tre tennisbanor och tre padelbanor.

Ändamålet ftir detta planftirslag är att tillgodose kommuninvånarnas behov att utöva idrottsliga
aktiviteter i kommunen samt att samla klubbens två idrottsgrenar under ett gemensamt tak. Klubben
klarar fiir närvarande inte av atttäckabehovet i befintliga lokaler utan verksamheten behöver ytterligare
banor for att tillgodose klubbmedlemmamas och kommuninvånarnas önskemåI.

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning
Klubben har de senaste åren genomftirt utftrliga (och långsiktiga) renoveringar av den befintliga
anläggningen på Fjällvägen 87. Den tillbyggnad som behöver göras for att täcka klubbens behov är
främst en utökning av banyta ftir att fa till ytterligare en tennisplan, samt tre padelbanor. Viss
åtkomstbyggnation behöver genomforas för att koppla samman banoma.

Klubben presenterar här två ftirslag på möjliga lösningar ftir tillbyggnation. Se bifogade handlingar.
Alt. l.
Byggnation sker på den norra sidan av den befintliga tennishallen. Man "ftirlänger,, den befintliga hallen
med ytterligare en tennisbana och tre padelbanor. Tennisbanan byggs i befintlig stil likt nuvarande
tennishall. Padeldelen sänks ner en aning och dess tak blir något lägre ftir att skapa en bra anpassning
mot omgivningen. Befintlig parkering utökas något på den södra sidan av hallen.
Alt.2.
Byggnation sker både på den norra sidan och på den södra sidan av den befintliga tennishallen. Man
"ftirlänger" den befintliga hallen på båda sidor med ytterligare en tennisbana och tre padelbanor.
Tennisbanan byggs i befintlig stil som nuvarande tennishall. Padeldelen kan vid behov sänkas ner en
aning och dess tak blir något lägre för att skapa en bra anpassning mot omgivningen. parkering flyttas
till den östra sidan (entrdsidan) av den befintliga hallen.

En tennisbana behöver en yta på ca. 35m x l8m. Minsta takhöjd (över nät) behöver vara 9m.
En padelbana behöver en yta pä ca. 20m x 10m. Minsta takhöjd (över hela banan) behöver vara gm

Total tillbyggnad inkl. åtkomstbyggnation uppskattas av klubben till ca. 1g00m2.



Bifogad handling Alt. L
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Bifogad handling Alt. 2
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande fastighet Silentz 2  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Silentz 2, har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1.  
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen till lämplig användning för LSS-
boende, bostäder och kontor. Sökanden vill även att andelen yta som får upptas av 
bostäder tas bort samt att bestämmelsen om att vinden inte får inredas bör 
bostadsändamål tas bort. 
Nuvarande stadsplan 14-UDD-47/1941 medger kontors- och bostadsändamål varvid 
bostäder får uppta högst 1/3 av sammanlagda våningsarealen samt att vinden inte får 
inredas, se bilaga 2. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Silentz 2, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-47/1941, bilaga 2 
Förprövningsrapport Silentz 2, Bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Silentz 2 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2024 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Silentz 2, har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1.  
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen till lämplig användning för LSS-
boende, bostäder och kontor. Sökanden vill även att andelen yta som får upptas av 
bostäder tas bort samt att bestämmelsen om att vinden inte får inredas bör 
bostadsändamål tas bort. 
Nuvarande stadsplan 14-UDD-47/1941 medger kontors- och bostadsändamål varvid 
bostäder får uppta högst 1/3 av sammanlagda våningsarealen samt att vinden inte får 
inredas, se bilaga 2. 
 
Socialtjänsten ser positivt på ändringen och åtgärden stämmer helt med socialtjänstens 
plan för stöd och service enligt LSS.  
 
Miljöenheten har synpunkter på att bullernivån är hög samt att boende inte har tillgång 
till utevistelse på uteplats med god ljudmiljö och man kan inte förutsätta att boende 
själva kan ta sig till ett grönområde/rekreationsområde med god ljudmiljö. Föreslaget 
LSS-boende på Silentz 2 är inte förenligt med miljömålet God bebyggd miljö. Se 
förprövningsrapport, bilaga 3, punkt 10e. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Silentz 2, bilaga 3 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett 
standardförfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms 
omfatta 24–30 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 5 
år under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget 
är beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Sökande 
 
 
 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2019-12-12 Dnr KS 2019/00795 

  
 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Begäran om planbesked berörande 

Silentz 2 

 
Begäran avser:  Ändring av detaljplan 
 
Sökande: Byggnads AB Apelman och son  
Adress: Sörkällegatan 3, 451 93 Uddevalla  
Datum: 2019-10-29 
Fastighet: Silentz 2    
 
Syfte och innehåll 

 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Uppfyller väl de bostadspolitiska målen genom att bidra med bostäder för särskilda 
grupper då det är ett LSS-boende som planeras.  
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 
av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 
utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 
stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad.  
 
Uppfyller väl inriktningen i samhällsbyggnadsstrategin genom att fler bostäder 
tillskapas i centrumnära läge. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 
beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 
att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 
Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 
och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 
kulturområden samt den biologiska mångfalden.  
 
Innebär ringa påverkan på de övergripande miljömålen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: 
 
Det finns möjlighet till kommunalt vatten och spillvatten. Uddevalla Vatten har inga 
synpunkter.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Marken är idag redan hårdgjord, en ändring av detaljplan föranleder inga 
förändringar i dagvattensituationen.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Fastigheten ligger idag på en marknivå som gör att åtgärder ej behöver vidtas för 
översvämning.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Fastighetsägaren får en bättre affär att använda som grund för att utveckla sin fastighet 
och därmed bidra till en positiv förtätning i linje med vad vi strävar efter i vår kommun. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Bidrar i hög grad till ökad offentlig service genom boende för särskilda grupper enligt 
beslutade investeringar i flerårsplan. 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Inget att erinra. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5d. Offentlig service, ST 

Måldokument:  
Styrande dokument och strategiska planer 

•  
• Inriktning för ökat anhörighetsperspektiv inom socialtjänsten.pdf  
•  
• Handlingsplan välfärdsteknologi för ökad trygghet, service och delaktighet 2017-2020.pdf  
•  
• Äldreplan.pdf  
•  
• Plan för stöd och service enligt LSS.pdf  
•  
• Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016.pdf  
•  
• Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.pdf 

 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: ++  

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.4617b3de159121e67845f31a/1484041375160/Inriktning%20f%C3%B6r%20%C3%B6kat%20anh%C3%B6righetsperspektiv%20inom%20socialtj%C3%A4nsten.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2abb691015badd047322bc78/1493900702218/Handlingsplan%20v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknologi%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20trygghet,%20service%20och%20delaktighet%202017-2020.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d56/1441708518922/%C3%84ldreplan.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d58/1441708576950/Plan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20och%20service%20enligt%20LSS.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.3b39d80615427000d2f15a9b/1461241795617/Handlingsplan%20mot%20v%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%202016.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f959f62166a8cb77f125aa5/1540909914200/Socialtj%C3%A4nstens%20ledningssystem%20f%C3%B6r%20systematiskt%20kvalitetsarbete.pdf
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stämmer helt med socialtjänstens plan för stöd och service enligt LSS 
 
 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).   
 
Centralt boende medför närhet till offentlig service. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
 
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Fastigheten ligger inom befintlig infrastruktur.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  + 
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7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 
skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 
Bidrar till målet om ökat resande med kollektivtrafik. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Inte aktuellt i detta fall 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 
 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 
och övriga strategier med tillhörande uppdrag 
 
Inte aktuellt i detta fall 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Inga synpunkter, mer än att fler möjligheter till LSS-boende är bra. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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10b. Folkhälsa mm, KoF 

Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

−  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
−  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
−  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 
Redovisning av grunddragen i detta kriterium 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Brist på grönska i närområdet. Tillgång till friluftsliv finns dock i form av Skansberget. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Fastigheten ligger inom redan exploaterad mark där skred- och rasrisk ej föreligger.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument: 

• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader    
• Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och 

spårtrafik    
• Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)    
• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 

befintligabostäder    
• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer    
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus  
• Miljöbalken 9 kap 3 §, olägenhet för människors hälsa  
• Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna   
• Miljöbalken 10 kap, förorenade områden  

 
Buller: Miljötillsynsenheten anser att platsen är olämplig för ett LSS-boende eftersom 
de boende saknar möjlighet till utevistelse på uteplats med god ljudmiljö och man kan 
inte förutsätta att boende själva kan ta sig till ett grönområde/rekreationsområde med 
god ljudmiljö. Föreslaget LSS-boende på Silentz 2 är inte förenligt med miljömålet God 
bebyggd miljö. 
 
Silentz 2 är bullerstörd från vägtrafiken på Strömstadsvägen och stadsmotorvägen (väg 
44) samt från tågtrafik på järnvägen/bangården.  
  
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges bland annat att 60 
dBA ekvivalent ljudnivå inte bör överskridas utomhus vid fasad. Cedås Akustik AB har 
gjort en bullerutredning (2019-05-29, reviderad 2019-06-24). Den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus vid den södra fasaden beräknas vara 63 dBA utifrån skyltad 
hastighet 50 km/h. 
  
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges att 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte bör överskridas vid uteplats. 
Kommunens bullerkartläggning från 2007 visar att hela fastigheten exponeras för 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

9(10) 

20XX-XX-XX Dnr KS 20XX/000XX 

  
 

 

 

ekvivalenta ljudnivåer på över 50 dBA utomhus och att en stor del av fastigheten 
exponeras för maximala ljudnivåer över 70 dBA. 
  
Enligt BBR 3:22 bör en uteplats finnas i anslutning till bostaden.  
Det har inte visats att en uteplats med godtagbar bullernivå kan ordnas vid bostaden. 
 
Förorenad mark: 
Miljötillsynsenheten kan under detaljplanearbetet komma att efterfråga provtagning av 
klorerade lösningsmedel i inomhusluften i befintlig byggnad på Silentz 2 pga närhet till 
fd kemtvätt vid Bratt 14. Eventuellt även behov att mäta inomhusluft i Silentz 2 med 
avseende pga restförorening från nedlagd bensinstation på Silentz 1. 
Inga ytterligare provtagningar är nödvändiga vid befintlig markanvändning, 
provtagning behöver dock göras vid exempelvis anläggande av innergård.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: Två minus (- -)  
(Se kommentar Hälsoskydd).  För övrigt av vikt i detaljplan. 
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ingen påverkan 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0) 
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Utemiljön saknar idag mer eller mindre grönytor. I samband med ev planändring bör 
man också se över vistelseytor och öka grönytefaktorn utanför byggnaden. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (-) 
 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Området är inte upptaget i Kulturmiljövårdsprogrammet. Byggnaden kan anses vara 
tidstypisk, men antagande görs att yttre förändringar inte sker.   
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Den ansökta ändringen avser ej medföra några större förändringar i stadsbilden.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0  
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 
Måldokument:  
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 
kriterier? 

 
 
 
Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 























 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2019-12-04 Dnr KS 2019/00794 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 4:4 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Anfasteröd 4:4, har inkommit med begäran om planbesked., se 
bilaga 1. Ansökan avser att ändra detaljplanen så att fastigheten kan styckas av och 
bilda två stycken fastigheter.  
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-LJU-1010, se bilaga 2, och är planlagd för 
bostadsändamål. 
Den del av fastigheten som sökanden vill stycka av och bebygga med bostadshus är 
planlagd för bostadsändamål, prickmark, vilket innebär att ett bostadshus inte får 
uppföras på marken. 
Anfasteröd 4:4 omfattas av två stycken fornminnen, RAÄ Ljung 49:1, ett gravfält samt 
RAÄ Ljung 52:1, en boplats. Vid eventuell ändring av planen måste fornminnena 
beaktas.  
Länsstyrelsen har gett tillstånd om ingrepp i fornlämning vid byggnation av den tänkta 
utfartsvägen. Se bilaga 1. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Anfasteröd 4:4, Bilaga 1  
Stadsplan 14-LJU-1010, Bilaga 2     
Förprövningsrapport Anfasteröd 4:4, Bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 samt att beslutet 
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2.   
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Ärendebeskrivning 

Annie Hanfelt, ägare till fastigheten Anfasteröd 4:4, har inkommit med begäran om 
planbesked., se bilaga 1. Ansökan avser att ändra detaljplanen så att fastigheten kan 
styckas av och bilda två stycken fastigheter.  
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-LJU-1010, se bilaga 2, och är planlagd för 
bostadsändamål. 
Den del av fastigheten som sökanden vill stycka av och bebygga med bostadshus är 
planlagd för bostadsändamål, prickmark, vilket innebär att ett bostadshus inte får 
uppföras på marken. 
Anfasteröd 4:4 omfattas av två stycken fornminnen, RAÄ Ljung 49:1, ett gravfält samt 
RAÄ Ljung 52:1, en boplats. Vid eventuell ändring av planen måste fornminnena 
beaktas.  
 
Länsstyrelsen har gett tillstånd om ingrepp i fornlämning vid byggnation av den tänkta 
utfartsvägen. Se bilaga 1. 
Sökanden har i sin begäran om planbesked skickat in ett yttrande från Länsstyrelsen 
daterat 3 november 2017 då sökanden ansökte om planbesked för samma åtgärd. I 
yttrandet bedömer Länsstyrelsen att en avstyckning är genomförbar ur 
kulturmiljösynpunkt så länge som fornlämningen RÄÄ Ljung 49:1, ett gravfält utesluts 
från den nya fastigheten. Avståndet från ny fastighetsgräns till fornlämningen bör vara 
minst 5 meter. 
Vid kontakt med Niklas Ytterberg på länsstyrelsen är yttrandet inte aktuellt i denna 
ansökan då länsstyrelsen inte gjort en ny prövning i ärendet. Bilagan läggs därmed inte 
med i ansökan. 
 
Uddevalla vatten ser svårigheter att dra fram VA till den nybildade fastigheten genom 
fornlämningsområdet från nuvarande förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten ligger i 
anslutning till befintlig infartsväg. 
 
Trafik och förvaltning har yttrat sig i ärendet: 
Förslagen dragning av anslutningsvägen till korsningen Dirhuvudsvägen/Ostronvägen 
är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att förlägga en anslutning i korsningens radie 
är direkt olämplig och skapar en otydlighet för trafikanterna på både Ostronvägen och 
Dirhuvudsvägen. Anslutningsvägens dragning skulle inkräkta på vägområdet till 
Dirhuvudsvägen och skulle försvåra drift och underhåll av den kommunala gatan.  
 
Den mest lämpande anslutningspunkten till den tänkta avstyckningen är den befintliga 
anslutningen till Ostronvägen som Anfasteröd 4:4 har idag.  
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Anfasteröd 4:4 upprättas.    
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Anfasteröd 4:4, Bilaga 3 
 
 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
Sökanden 
 
 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2019-12-12 Dnr KS 2019/00794 

  
 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande begäran om planbesked berörande 

Anfasteröd 4:4 

 
Begäran avser: Ändring av detaljplan 
 
Sökande:   
Adress: Musselvägen 9, 459 33 Ljungskile  
Datum: 2019-10-29 
Fastighet: Anfasteröd 4:4    
 
Syfte och innehåll 

 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Ljungskile  
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Åtgärden har ringa påverkan på bostadsförsörjningspolitiska målen 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 
av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 
utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 
stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad.  
 
Åtgärden har ringa påverkan på samhällsbyggnadsstrategin 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 
beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 
att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 
Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 
och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 
kulturområden samt den biologiska mångfalden.  
 
Åtgärden har ringa påverkan på övergripande miljömål 
 
 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: 
 
Uddevalla Vatten ser svårigheter att dra fram VA till den nybildade fastigheten genom 
fornlämningsområdet från nuvarande förbindelsepunkt. FP ligger i anslutning till 
befintlig infartsväg.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Vid eventuell planläggning bör dagvattenfrågan utredas.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Området ligger cirka 50–60 m från havet dock ej inom riskområde.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Positivt med möjlighet att utveckla området. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 
 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Åtgärden har ringa påverkan på kommunens lokalförsörjningplanering 
 
 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5d. Offentlig service, ST 

Måldokument:  
Styrande dokument och strategiska planer 

•  
• Inriktning för ökat anhörighetsperspektiv inom socialtjänsten.pdf  
•  
• Handlingsplan välfärdsteknologi för ökad trygghet, service och delaktighet 2017-2020.pdf  
•  
• Äldreplan.pdf  
•  
• Plan för stöd och service enligt LSS.pdf  
•  
• Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016.pdf  

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.4617b3de159121e67845f31a/1484041375160/Inriktning%20f%C3%B6r%20%C3%B6kat%20anh%C3%B6righetsperspektiv%20inom%20socialtj%C3%A4nsten.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2abb691015badd047322bc78/1493900702218/Handlingsplan%20v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknologi%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20trygghet,%20service%20och%20delaktighet%202017-2020.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d56/1441708518922/%C3%84ldreplan.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2c4cc87714f5d4ae48369d58/1441708576950/Plan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20och%20service%20enligt%20LSS.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.3b39d80615427000d2f15a9b/1461241795617/Handlingsplan%20mot%20v%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%202016.pdf
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•  
• Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.pdf 

 
 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).  Kultur och fritidsverksamheter kan exempelvis vara bibliotek, 
kulturskola, idrottsanläggningar, näridrottsplatser, eller friluftsliv. 
 
Offentlig service finns i Ljungskile centrum i form av bibliotek. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
 
Se punkt 10c. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Tillfart behöver gå över kommunal mark  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 
 
 
 
 
 
 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f959f62166a8cb77f125aa5/1540909914200/Socialtj%C3%A4nstens%20ledningssystem%20f%C3%B6r%20systematiskt%20kvalitetsarbete.pdf
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6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Fiber – IT kommer att fortsätta följa kommunens senaste mål vad det gäller teckning 
och möjlighet till 100 Mbit. Fiber finns i området och bör ligga i paritet mot det samma. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  + 
 
 

7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 
skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 
Åtgärden har ringa påverkan på målen för kollektivtrafik 
 
 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Positivt med fler boendemöjligheter, även utanför etablerade/fastställda tätorter 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 
och övriga strategier med tillhörande uppdrag 
De maritima nyckelområdena omfattar: 
• Stadsförnyelse och boende 
• Infrastruktur och transport 
• Hamn och sjöfart 
• Maritimt näringsliv 
• Kompetensförsörjning och FoU 
• Besöksnäring och handel 
• Miljö 
 
Positivt med boende i vattennära lägen, samt utveckling av 
boendet/variationsmöjligheterna kring boendet i vår kommun som har hög andel 
kustnära områden. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

−  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
−  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
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−  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 
 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritidsverksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Eftersom bebyggelsen är på andra sidan vägen från stranden sett, blockeras inte 
stranden vilket är positivt.  
Området är inom kustzon av riksintresse enligt miljöbalkens fjärde kapitel vilket 
inkluderar friluftsliv.  
Vad gäller möjligheten för ett fysiskt aktivt liv så finns risk för bilberoende. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Förslagen dragning av anslutningsvägen till korsningen Dirhuvudsvägen/Ostronvägen 
är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att förlägga en anslutning i korsningens radie 
är direkt olämplig och skapar en otydlighet för trafikanterna på både Ostronvägen och 
Dirhuvudsvägen. Anslutningsvägens dragning skulle inkräkta på vägområdet till 
Dirhuvudsvägen och skulle försvåra drift och underhåll av den kommunala gatan. 
 
Den mest lämpande anslutningspunkten till den tänkta avstyckningen är den befintliga 
anslutningen till Ostronvägen som Anfasteröd 4:4 har idag. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  

Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Liten risk för skred- och rasrisk föreligger. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  

• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
• Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
• Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder   
• Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer   
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
• Miljöbalken 9 kap 3 §, olägenhet för människors hälsa 
• Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

 
Buller: Ekvivalent trafikbuller blir troligtvis för högt på den tänkta byggnadens västra 
sida, men det bör dock gå att göra bullerskyddad uteplats på husets östra sida. Kan 
krävas bullerutredning. 
 
STRANDSKYDDET - måste utredas om det återinträder eller inte. Om strandskydd 
inträder till 100 m krävs det att strandskydd upphävs i den nya planen. Att upphäva 
strandskydd för obebyggd mark med naturvärden (ekar) bedöms vara svårt. Ändringen 
av planen bedöms oavsett strandskyddet som olämplig.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0) 
Viktigt i detaljplan. 
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ett område som idag inte är ianspråktaget exploateras. Området har troligen värdefull 
funktion som grön korridor och refug för växt och djurlivet. Ser man på Lyckorna i stort 
är det ett område med mycket bebyggelse och de oexploaterade områdena hyser på så 
sätt ett särskilt stort värde. Inom området finns flera större ekar, varav en som är på 
gränsen till särskilt skyddsvärd och bör bevaras.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (-) 
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11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Ingen påverkan 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0) 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Området är behandlat i kulturmiljövårdsprogrammet. Programmet anger att all ny 
bebyggelse bör genomföras med god anpassning till den befintliga kulturhistoriskt 
värdefulla helhetsmiljön och omgivande arkitektoniska värden. Vid all ärendehantering 
ska Bohusläns museum höras. 
Viktigt att byggnaden anpassas efter terrängen.     
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
av vikt i detaljplan 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Kompletterande bebyggelse till befintligt område. Relativt nära väg. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Ingen påverkan. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 
Måldokument:  
 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 
kriterier? 

 
Finns inga träd som klassas som skyddsvärda, ett är dock på gränsen till att klassas 
som skyddsvärt. Dock finns det värdefulla och flera ekar på området.  
 

 
Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse., se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 5:15, Bilaga 1  
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 2 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 3 
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Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Herrestad 5:15 samt att beslutet 
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 

 
   

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
Sökanden vill uppföra bostäder för ca 100 personer i målgruppen den lilla familjen, de 
seniora villasäljarna samt äldre med särskilt stöd.  
Sökanden vill i området skapa en boendestruktur där tillhörande trädgård, odling, 
gångstigar, cykel- och bilparkering, grillplatser, platser för lek och vila samt spontana 
möten, kan skapa närvaro och trygghet samt bidra till en bättre livsmiljö för både 
arbetsliv, familjeliv och den goda vardagen för våra äldre. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse, se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
I arbetet med den nya översiktsplanen har nya regler och riktlinjer vad gäller 
jordbruksmark kommit via regeringen till länsstyrelsen och kommunen håller därför på 
med en jordbruksmarksinventering. 
Detta innebär att även om kommunen beviljar att en detaljplan upprättas på 
jordbruksmark kommer länsstyrelsen med stor sannolikhet inte godkänna den.  
När kommunen planlägger och beslutar om sin markanvändning ska miljöbalken 3 kap 
4 § användas i ärenden som rör eventuell exploatering av jordbruksmark. I den del av 
paragrafen som rör jordbruk står det: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk”. 
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Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15 
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt till följande kriterier: 
Dagvatten: Bedöms kunna lösas, utredning krävs. 
Infrastruktur (övrig): Bedöms kunna lösas, likartad exploatering direkt öst om ansökt 
exploatering. 
Kollektivtrafik: Bidrar delvis till mål om ökat kollektivtrafikresande 
Infrastruktur (övrig): Bedöms kunna lösas, likartad exploatering direkt öst om ansökt 
exploatering. 
Dagvatten: Bedöms kunna lösas, utredning krävs. 
Stadsmiljö: Föreslaget redovisar genomtänkt exploatering och ett positiv inverkan på 
stad/landskapsbilden.  
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
Vatten och avlopp: Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten 
och spillvatten. Hur det ska ske får utredas vidare. 
Bostadsförsörjning: Bidrar delvis till de bostadspolitiska målen - boende för alla 
Samhällsbyggnadsstrategi: I linje med samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper 
för Uddevalla tätort 
Offentlig service: Tillgång till Källdal med bibliotek, idrottshall och fritidsgård. 
Föreningsliv finns i området. 
Stadsmiljö: Föreslaget redovisar genomtänkt exploatering och ett positiv inverkan på 
stad/landskapsbilden. 
Offentlig service: Socialtjänsten ser positivt på att det byggs mer anpassade bostäder för 
äldre.  
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Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 
Mark- och vattenanvändning (ÖP): Marken är idag betesmark, klassad som 
jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 2010 står att läsa att jordbruksmarken 
ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
Fördjupade översiktsplanen (FÖP):  I den fördjupade översiktsplanen anges att marken 
inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse samt är utpekat som spridningskorridor 
Miljö och energi: Bidrar inte till mål om minskad energianvändning och transportbehov. 
Folkhälsa mm: Det finns frilufts-värden i närheten men viktigt att skapa en bra 
övergång till området på andra sidan vägen, tex väg till badplatser. Viktigt att satsa på 
socioekonomiskt svagare grupper i detta området – hyresrätter vore bättre än 
äldreboende. 
Naturmiljö: Riksintresse för kustzonen, stort öppet område, grön korridor. 
Offentlig service: Plan att bygga äldreboende överensstämmer inte med kommunens 
lokalförsörjningsplan. 
Offentlig service: Socialtjänsten har inget behov av ytterligare äldreboendeplatser 
utöver vad som finns i lokalförsörjningsplanen. 
Övrigt: Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. Trafiken kommer 
mynna ut på Rv44, Trafikverket kommer med stor sannolikhet att motsätta sig planen 
då Riksväg 44 i egenskap av riksintresse inte tål ytterligare belastning. 
Stadsmiljö: Överensstämmer dock ej med FÖP 2017 som anger mark ej avsedd för 
sammanhållen bebyggelse. Område är utpekat som spridningskorridor. 
 
Att beakta i detaljplan 
Buller/förorenad mark/luft/VA: Buller från E6 och Djurhållning/ jordbruk på 
intilliggande jordbruksfastighet.  
-Förorenad mark: Inga kända föroreningar. En översiktlig undersökning i det ytliga 
marklagret behövs inför byggnation. (2-3 provpunkter). Förslag till provtagningsplan 
bör inkomma till miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Området är idag en plats där stad ska möta 
land, vilket den gör idag på ett bra sätt. Beakta därför projektets samspel med 
jordbruksfastigheten, fyravåningshus kan störa landskapsbilden. Fornminnen finns i 
norra delen/norr om planområdet, beakta skyddszoner. 
Buller/förorenad mark/luft/VA: Buller från E6 och Djurhållning/ jordbruk på 
intilliggande jordbruksfastighet.  
Förorenad mark: Inga kända föroreningar. En översiktlig undersökning i det ytliga 
marklagret behövs inför byggnation. (2-3 provpunkter). Förslag till provtagningsplan 
bör inkomma till miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
Naturmiljö: Åkern kan utgöras av brukningsvärd jordbruksmark.  
På och intill åkermark finns ofta skyddade biotoper som tex diken, murar, åkerholmar 
och alléer. Vid ev. fortsättning av projektet bör utföras NVI av området för bl.a. 
identifiering av värdefulla och/eller skyddade strukturer. 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-11-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2019/00518  

Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15  

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begäran 
om planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten 
Herrestad 5:15 för att kunna uppföra ca 36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och 
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1–2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus. 
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60 
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Förslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som 
anger att marken inte är avsedd för sammanhållen bebyggelse., se bilaga 2.  
Område är i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3. 
Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark. 
 
Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 5:15     
 
Under ärendets handläggning ajournerar sig utskottet mellan kl. 14:14-14:25. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 5:15, Bilaga 1  
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 2 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, bilaga 3 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Bordlägg ärendet till nästkommande sammanträde. 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-11-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 60 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 
finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar  
 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
  
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2019-11-07 
Jarmo Uusitalo, Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-07 intygar 
Sebastian Johansson 
 





















  

Huvudsakligt syfte / ändamål med planförslaget:  
  
Skanska är ett av Sveriges större byggföretag som sedan 1887 har tagit stor andel i bygg- 
och fastighetsbranschens utveckling för det hållbara samhället. Vi utvecklar, bygger och 
underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i. För oss är det 
viktigt att ta ansvar för hela samhällsutvecklingen, vara ledande inom hållbarhet och att 
bidra till en trygg stad. 
 
Skanska tillsammans med BoKlok har fått möjligheten att förvärva, del av fastigheten 
Uddevalla Herrestad 5:15, belägen i området Herrestad i Uddevalla kommun. Den 
utveckling som succesivt skett och planeras kring Herrestad och fram mot brofästet och 
havet är positiv att följa. Vi ser därför stor potential i vidareutveckling av denna stadsdel 
och skulle gärna vara en part i att bidra till områdets ökade attraktivitet.  Markområdet vi 
undersöker att utveckla ligger i nära anslutning till befintliga bostadshus längsmed 
Undavägen och är i dagsläget obebyggt.  
 
Tillsammans med fastighetsägaren ser vi möjlighet att utveckla fastigheten med attraktiva 
bostäder för både den yngre och den äldre generationen. Närheten till naturen gör 
området extra intressant, här är det lätt att trivas för dem som söker en trygg och grön 
miljö med närhet till både salta bad och service.  
 
BoKloks ambition är att komplettera detta område med cirka 36 bostadsrättslägenheter i 
2-4 våningshus för ”den mindre plånboken” och Skanska ser behovet av ett särskilt 
boende för äldre om 3-4 vån med drygt 60 lägenheter. Ambitionen är att skapa ett större 
och mer sammanhängande bostadsområde med tillgängliga mötesplatser för alla åldrar.  
 
Vi är övertygade om att denna boendestruktur med tillhörande trädgård, odling, 
gångstigar, cykel- och bilparkering, grillplatser, platser för lek och vila samt spontana 
möten, kan skapa närvaro och trygghet till området samt bidra till en bättre livsmiljö för 
både arbetsliv, familjeliv och den goda vardagen för våra äldre. 
 
Beskrivning av projektets karaktär och ungefärliga omfattning:  
 
Vårt mål är att tillföra området en bebyggelse av blandad karaktär där 
bostadsrättshusen/radhusen och det särskilda boendet harmonierar med området och 
dess historia, tillför Uddevalla dess behov av äldreomsorg och attraktiva bostäder samt 
ger en mer skiftande gestaltning som komplement till områdets befintliga bebyggelse.  
 
Bostadsrättshusen uppförs i trä och kan variera i fasadbeklädnad, från falu rödfärg till 
skiffer och tegel. Husen produceras med antingen sadeltak eller pulpettak med 
beläggning av papp, sedumtak eller tegel. Ett typhus innefattar en bottenvåning med 
gedigen entré, badrum med dusch och tvättmaskin samt kök och vardagsrum som går i 
vinkel. På ovanvåningen finns möjlighet till fyra sovrum, alternativt ett allrum, samt 
badrum med dusch. Varje intressent är välkommen att göra mer eller mindre tillval och 
anpassa sitt boende efter sitt behov.   
 
Det särskilda boendet för äldre är tänkt att anpassas efter verksamhetens behov med 9-
10 boendeplatser per avdelning och 2 avdelningar per våningsplan. Vid varje avdelning 
ser vi möjlighet till samvaro, plats för dagens samtliga måltider och tillfälle att komma ut 
på balkongen och blicka ut över grön natur och lekande barn. Verksamhetens behov av 
personalutrymmen och kontorsplatser säkerställs på ett gemensamt plan eller i 



  

kombination med respektive avdelning. På Skanska bygger vi alla våra samhällsfastigheter 
i enlighet med den internationella miljöcertifieringen LEED, vilket ställer höga krav på oss 
som byggherre och entreprenör att säkerställa närmiljön, energianvändningen, 
vattenanvändningen, rätt val av material och god inomhusklimat. 
 
Skanska vill med denna planansökan skapa en bebyggelse betonat på en livsstil som 
passar flera generationer där lägenheternas storlek kommer locka en blandad målgrupp, 
från unga vuxna till barnfamiljer och äldre villasäljare. Där detta område kan bli familjens 
första bostad eller det bekväma och trygga boendet på ålderns höst.  
 
Tänkt omfattning: 
Bostadsrätter/radhus 
2 enklaver á 18 boendeenheter per enklav.  
 
Antal lägenheter  ca 36 boendeenheter  
 
Radhusexempel 117 kvadratmeter bostadsyta 
 
Anta p-platser  ca 1-2 per boendeenhet 
 
 
Särskilt boende för äldre 
Ljus BTA  ca 4600 kvm 
 
Antal lgh  60 lgh  
 
Antal p-platser ca 16 st 
(parkeringsplatser för besökare och personal, tidig analys) 
 
 
 
 
 
 
 



Byggherrens
referensprojekt
Äldreboendet Trädgårdarna i Örebro

Projektutvecklare: Skanska Sverige AB genom Projektutveckling kommersiellt
Arkitekt: Marge Arkitekter
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Upplåtelseform: Vård- och omsorgsboende
Total bruttoarea: 8 400 Kvm, 56 + 25 lgh
Under färdigställande: 2016-2017

Innovativa lösningar ger trygg miljö för äldre
Sommaren 2016 öppnades portarna till Trädgårdarna, ett vård- och omsorgsboende 
som är utformat för att stimulera till möten och utevistelse. Projektet är en del av 
Örebro kommuns satsning på ett tryggt och bra boende för äldre.
Marge Arkitekter har tillsammans med landskapsarkitekten Park och Örebro kommun 
utformat ett av Sveriges mest moderna och nyskapande äldreboenden. Skanskas 
kunskap och erfarenhet kompletterar arkitekternas förslag och bidrar till en hållbar 
och kostnadseffektiv byggnad. Vi har köpt marken av Örebro kommun som sedan hyr 
Trädgårdarna av oss.
Trädgårdarna blir en spektakulär byggnad med ett varierat taklandskap och en 
mönstrad fasad i mjuka grästoner som ska likna en korsstygnsbroderad bård. Men 
som namnet antyder, är det mest fantastiska med byggnaden de grönskande 
innergårdarna, vinterträdgården, växthuset och terrasserna.

Den senaste forskningen om äldres välbefinnande visar vikten av integration. 
Restaurangen är öppen för allmänheten och byggnaden är utformad så att liv och 
rörelse skapas. För de boende finns även fotvård, festlokal, frisör, friskvård och spa.
Forskningen lyfter även fram möjligheten att vistas i gröna utemiljöer. Den fridfulla 
vinterträdgården är en lugn oas för de boende som är känsliga för intryck, medan 
de större trädgårdsrummen inbjuder till aktiviteter och stimulans. De gröna 
innergårdarna är utformade så de äldre känner sig trygga att ta en promenad. Den 
som blir trött kan vila en stund på någon av de många sittplatserna.
På de grönskande ytorna finns plats att spela spel, fika eller umgås med familj och 
vänner. Trädgårdarna har odlingsbäddar, hönshus och fågelholkar samt ytor för 
krocketspel, gymnastik och yoga. Alla lägenheter har dessutom en egen uteplats eller 
balkong.

För oss på Skanska är det fantastiskt att få jobba med Örebro kommun med detta 
viktiga projekt. Vi vill vara en samhällsutvecklare och bygga något som bidrar till 
lite guldkant på ålderns höst. Skanska renoverar och bygger om stora delar av det 
närliggande miljonprogrammet i Vivalla för att göra området mer attraktivt. Vi 
hoppas få utveckla ännu fler projekt och därmed bidra till Vivallas ljusa framtid.

Boendemiljö
Som hyresgäst kan man vara med och så och skörda, eller bara njuta av 
omgivningarna. I en härlig grannsämja är våra trädgårdar en arena för festligheter 
och samvaro. Vi har även en fin vinterträdgård.
Intill boendet finns Boglundsängens naturreservat med fina promenadstråk.
På Trädgårdarna finns 56 lägenheter, fördelade på sju enheter. På nedre plan 
finns tre enheter för personer med demenssjukdom, och på övre plan finns fyra 
vårdboendeenheter. Trädgårdarna är ett rökfritt boende och miljö. Det innebär att 
varken hyresgäster, personal eller besökare får röka i huset eller på fastighetens mark.

Lägenheter
Varje lägenhet är 35 kvadratmeter och består av ett rum med pentry, ett stort 
badrum, fransk balkong och ett litet lägenhetsförråd. Lägenheten är utrustad med 
elmanövrerad säng, sängbord och egen tvättmaskin.
På varje enhet finns en matsal och ett tv-rum där man kan umgås i en trivsam 
atmosfär. Vart man än befinner sig på Trädgårdarna så har man närhet till vacker 
utemiljö och huset har en genomtänkt design för att möta olika människors behov. 
Här finns ett utvecklat larmsystem som kan anpassas efter olika individers behov.
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Kv. Skärvet, Växjö. Lägenheter samt Vård- och omsorgsboende.

Projektutvecklare: Skanska Sverige AB genom Nya Hem och Projektutveckling kommersiellt
Arkitekt: Kjellander+Sjöberg
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Upplåtelseform: Blandad: Bostadsrätter, hyresrätter och vård- och omsorgsboende
Total bruttoarea: ca 20 000 kvm
Under färdigställande: 2017-2019
 

Byggherrens
referensprojekt

Kv. Skärvet
Skanska vann markanvisningstävling i Växjö 2014 med sitt bidrag för kv. Skärvet. Det 
nya kvarteret ligger centralt i Växjö och utgör första delen av den nya stadsdelen 
Bäckaslöv. På en bruttoarea om drygt 20 000 kvadratmeter ska en ekologiskt och 
socialt hållbar stadsdel skapas som förstärker Växjös profil som Europas grönaste stad.

Socialt och grönt hållbart
I kvarteret Skärvet ges det utrymme för framtidens boende. Staden förtätas, 
byggandet ligger i framkant ur ett miljöperspektiv och här blandas olika 
boendeformer – bland annat ett särskilt boende för äldre. 

Vårt mål har varit att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart sammanhang 
där vi koncentrerat oss på att skapa en rik, blandad programmering med olika 
upplåtelseform, både bostadsrätter och hyresrätter, adderad skola, integrerat 
äldreboende, allt samlat runt en stor, grön befintlig skog. Ett alldeles eget parkrum 
som är till för alla! 

Det är en picknickskog men också en rosträdgård, samtidigt är det en träningspark 
och ett socialt grönt rum som stimulerar till olika typer av motorisk utveckling. Här 
skapas spontana mötesplatser som präglas av natur och mångfald. Man kan bo i 
Skärvet som barn, som ung i studentbostäder och som gammal i äldreboendet. Här 
kan man gå i skolan, leka i parken, finna trygghet. Här kan alla känna tillhörighet och 
stimulans. 
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Kommunledningskontoret 
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2019-10-18 Dnr KS 2019/00610 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Hog 1:1  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Hog 1:1 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål på fastigheten som 
medger ca 24 enbostadshus / villatomter, flerbostadshus samt plats för offentlig service i 
form av förskola.  
Sökanden beskriver i ansökan att man har intentioner att skapa förbättrade 
förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser 
för barn och ungdomar inom området. 
I Uddevalla kommuns översiktsplan från 2010 är delar av området utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Resterande områden har man inte tagit ställning till vid 
upprättandet av översiktsplanen, se Illustrationsplan enligt Uddevalla kommuns 
översiktsplan, bilaga 1 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Hog 1:1 upprättas      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Hog 1:1, Bilaga 1  
Byggnadsplan 14-RES-599, bilaga 2      

 

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Hog 1:1 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2025 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Hog 1:1 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål på fastigheten som 
medger ca 24 enbostadshus / villatomter, flerbostadshus samt plats för offentlig service i 
form av förskola. Flerbostadshusen föreslås i ansökan få upplåtelseformen hyresrätt då 
sökanden ser att det finns en stor efterfrågan på just den upplåtelseformen i kommunen. 
I förslaget har förskolan fått en central placering som är lättillgänglig för hela området. 
Sökanden beskriver i ansökan att man har intentioner att skapa förbättrade 
förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser 
för barn och ungdomar inom området. 
I Uddevalla kommuns översiktsplan från 2010 är delar av området utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Resterande områden har man inte tagit ställning till vid 
upprättandet av översiktsplanen, se Illustrationsplan enligt Uddevalla kommuns 
översiktsplan, bilaga 1 
 
En mindre del i planområdets norra del berörs av en byggnadsplan från 1973 där 
området i dagsläget är planlagt som allmän platsmark, park eller plantering, se bilaga 2. 
I planförslaget är området tänkt att fortsättningsvis vara allmän platsmark.  
På det tänkta planområdet finns två stycken fornlämningar vilka är registrerade som 
boplats respektive bytomt / gårdstomt. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Hog 1:1 upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 
Vatten och avlopp: Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten 
och spillvatten. Hur det ska ske får utredas vidare. Utförligare information om planerat 
flerbostadshus krävs för att kunna göra beräkningar. 
Mark- och vattenanvändning (ÖP): Överensstämmer delvis med ÖP 2010 
Dagvatten: Dagvattenutredning kommer att krävas. 
Översvämning: Inga risker för bebyggelsen, men Ulvesundsvägen riskerar att 
översvämmas om 100 år vid högsta högvatten. 
Infrastruktur (övrig): VA-nätet, fiber etc finns utbyggt i närliggande områden. 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Fornlämning finns, boplats, öster om 
”mellanrummet” mellan de planerade bostadsområdena, där sökanden föreslagit ny väg. 
Beakta skyddszon. Möjligtvis är den undersökt och borttagen. 
Folkhälsa mm: Friluftsvärden finns. Viktigt att skog öster om vägen är kvar (nordöstra 
hörnet på det norra planerade bostadsområdet). Positivt med flerbostadshus i det södra 
området. Viktigt att man har tillgång till Stranden, att vägar som leder dit och som går 
igenom planområdet (ex.vis vägen genom den södra delen av planen) är tillgängliga. 
Bristfälliga gång- och cykelmöjligheter längs väg 675. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
Samhällsbyggnadsstrategi: Överensstämmer med planeringsprinciperna för 
fräknestranden 
Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Positivt att tomterna är uppdelade i två med 
bevarad mark emellan. Området är behandlat i kulturmiljöprogrammet. Rekommenderat 
är bland annat att genomföra en fördjupad studie för att utvärdera kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och objekt, där skyddsbestämmelser bör gälla. Viktigt med varsam 
komplettering. Sökanden visar ambitioner att anpassa exploateringen till platsen, viktigt 
att det följs.  
 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 
Miljö och energi: Bidrar inte till målet om minskad energianvändning och 
transportbehov 
Offentlig service: Bidrar inte till effektiv utveckling av offentlig service 
Kollektivtrafik: Bidrar inte till målet om ökat kollektivt resande 
Trafiksäkerhet/tillgänglighet: Norra Strandskogsvägens anslutning till väg 675 har 
mycket låg standard och är inte lämplig att belasta med ytterligare trafik. 
Infrastruktur (vägnätet): Gång- och cykelväg saknas utmed väg 675. 
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Av vikt i detaljplan: 
Skred- och rasrisk: Geoteknisk utredning kommer att krävas för att visa 
grundläggningsförhållanden. Bebyggelsen i huvudsak placerad där det finns berg. 
Buller/förorenad mark/luft/VA: Förorenad mark: Inga kända föroreningar. Dock 
angränsar fastigheten till Resteröd 3:7 (Aneby handelsträdgård) vilket är ett identifierat 
objekt som har branschklass 2. D v s kan vara förorenat p g a bedriven verksamhet. En 
historisk utredning som ligger till grund för en översiktlig miljöteknisk undersökning 
bör genomföras. En översiktlig undersökning i det ytliga marklagret behövs inför 
byggnation. (3-5 provpunkter). (Om inte den historiska utredningen visar på att det 
behövs ytterligare undersökningar). Förslag till provtagningsplan bör inkomma till 
miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
Naturmiljö: Strandskydd: Ett strandskyddsärende är i rättsprocess på samma fastighet, 
dom från Mark- och miljödomstolen kan bli vägledande eller påverka 
ställningstaganden i planprocessen. Frågan om återinträdande och/eller upphävande av 
strandskyddet måste utredas inom ramen för planarbetet. 
Naturmiljö: En NVI över berört område bör utföras. Strandskydd, vägar ser ut att läggas 
inom strandskyddat område. Vattendrag som ser ut att löpa genom området, hantering 
av detta 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 5 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering  
 
 Expediera till 
Joakim Dahlgren 



 
  PLANFÖRSLAG 
 

Presentation av sökande till planbesked 
Dan och Joakim som träffades för 5 år sedan, och har sedan dess haft både en affärsmässig 
och privat relation har ofta diskuterat att tillsammans förvärva och utveckla fastigheter, då de 
anser att deras gemensamma kunskaper skulle kunna leda till något positivt. 
Dan driver idag Elinsta Nät, som är ett fiber- och markentreprenadsföretag. Elinsta 
sysselsätter idag 45 man. Dan har stor erfarenhet inom lant- och skogsbruk då han tidigare 
drev det i 15 år på sin fastighet Elofs kärr. Arbetet inom skogsbruket utfördes då åt VIDA skog. 
 
Joakim driver idag ett flertal bolag men med grunden i Persson Hyrmaskiner AB som verkar i 
flertalet kommuner bl.a. Uddevalla med en depå på Almås/Herrestad.  Han har också ett stort 
engagemang i flertalet branschorganisationer och sitter även med i Sveriges Byggindustrier 
FoU Väst med en styrelseposition för att kunna påverka utvecklingen i de olika branscherna.  
Joakim har drivit företag sedan -98 och anser sig ha en mycket stor kunskap ekonomiskt och 
rent strategiskt. Bolaget har blivit utnämnt till Super företag i Sverige 3 gånger, blev Årets 
företagare i Stenungssund med vinst i Västra Götaland och final i Blå hallen Stockholm.  
 
När de båda hittade fastigheten Hog såg de en stor potential till en bygdeutveckling, och 
möjligheten att skapa kvalitetsboende i ett naturnära område. Fler skulle ges möjlighet att få 
bosätta sig på en så fin plats utan att för den delen kompromissa med naturvärden.  
Området ger goda möjligheter för de som gillar natur och friluftsliv. Att få ha skog, mark och 
havet precis utanför dörren i form av promenad- och cykelvägar, gemensamma utsiktsplatser 
över havet och närhet till en gemenskap skulle ge platsen ett välkommet tillskott.  
Närheten till naturen, E6:an, Ljungskile samt Uddevalla gör detta området till en attraktiv 
plats att bosätta sig på. Deras vision är följaktligen att bygga ett attraktivt bostadsområde 
tillsammans med deras markgranne som också har en pågåendeplan i detta området med 
liknande ambition.   

1. Sammanfattning 
 
Sammantaget skapar detta planförslag förutsättningar att tillskapa bostäder, offentlig service 
och gemensam plats för människor att vistas på. Detaljplan skulle syfta till att möjliggöra 
bebyggelse av villor, flerbostadshus och eventuella skolor som skall nyttjas av hela 
bostadsområdet. Det ger möjlighet för de som idag bor inom det redan etablerade 
bostadsområdet som ligger norr och söder om det nu aktuella området att ta del av 
nyetablerade naturområden, gemensamma grönytor, lekplatser och samhällsservice.    
 
1.2 Gällande översiktsplan  
Området som är aktuellt för planbeskedet befinner sig i en del av Uddevalla som omfattas av 
Översiktsplan. Under sid 73 beskrivs området på följande sätt: 



 
  PLANFÖRSLAG 

 
Fräknestranden 
Kustzonen mellan Ammenäs och Ljungskile, innanför det 
som ibland kallas ”Fräknefjorden”, är mycket attraktiv för 
åretruntbosättning i fritidshus och för nybyggande. 
Kommunen håller på̊ att anlägga ledningar för vatten och 
avlopp genom området. Bussförbindelserna är redan i dag 
goda med både Uddevalla och Ljungskile. Fler inflyttade ger 
underlag för tätare turer. 
 
Det är viktigt för områdets attraktivitet att karaktären 
behålls och att jordbruket, som är av största vikt för 
landskapsbilden, inte får sämre förutsättningar och kan 
utvecklas. 
 
I området finns idag ca 1 100 bostäder. Av dessa ligger 
knappt 400 inom detaljplaner med begränsad byggrätt dar 
de flesta är fritidshus. Komplettering, förtätning och 
konvertering till helårsboende utan att väsentligt skada 
områdets karaktär bedöms kunna ge minst 500 nya 
bostäder, alltså̊ totalt minst 1 600 med plats för bortåt 4 
500 invånare. Förtätningen bör ske i en lugn takt och över 
en längre tid. I dag bor här knappt 2000. 

 
 

Hela Fräknestranden har tillgång till 3 servicecentra, Ljungskile, Torp och Uddevalla tätort inom rimligt 
avtånd. En ökad bebyggelse ger även underlag till en utbyggnad av kommunal service såsom för- 
skolor, skolor samt kollektivtrafik med pendelparkering. Det gynnar även landsbygdsutvecklingen då 
det ökar underlag för närodlade och närproducerade produkter. 
 
Målsättningen är att behålla områdets karaktär och underlätta för lämpligt placerad och utformad 
kompletteringsbebyggelse. Inga nya hus bör placeras på den öppna, sammanhängande åkermarken. 
De ”gröna korridorerna” bör sparas för rekreation, skogsbruk och viltvård. All ny bebyggelse ska 
anslutas till det kommunala va-nätet och på sikt även den befintliga bebyggelsen, som ges ökade 
byggrätter i takt med att det kommunala VA-nätet byggs ut. 
 
1.2.1 Överensstämmer med gällande översiktsplan 
Planens syfte och avgränsning har stöd i översiktsplan Uddevalla kommun antagen 2010. 
Rörande planering i Fräknestranden anges det: ”Komplettering, förtätning och konvertering 
till helårsboende utan att väsentligt skada områdets karaktär bedöms kunna ge minst 
500 nya bostäder”. Detta under förutsättning att jordbruket inte får sämre förutsättningar 
och att landskapsbilden beaktas. Illustrationen enligt nedan redovisar bebyggelsens 
anpassning till översiktsplanens intentioner. Förslaget har anpassats utifrån den kommunala 
strategin och de utpekade områden som ansetts vara lämpliga för bebyggelse utifrån nämnt 
ändamål.  
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Illustration se bilaga 1. Rödmarkerat område anges som; Bostäder: Permanentning och komplettering nära VA-
ledning 
 

1 Beskrivning och syfte 
 
1.2 Bebyggelsen  
 
Planområdet är beläget på Fräknestranden ca 4,5 km från Ljungskile. Planområdets areal 
uppgår till ca 11 hektar och marken är i privat ägo. Planområdet ligger inom Riksintresse för 
högexploaterad kust och delar av planområdet omfattas av Riksintresse för friluftsliv. 
 
1.2.1 Bostäder 
Illustrationen som hör till ansökan ger en bild av föreslaget område för utveckling av den 
befintliga bebyggelsen. I den norra delen av området redovisas 12 bostadstomter. 
Exploateringsgraden föreslås hållas ner genom att tomterna får en area på drygt 1000 kvm, 
för att möjliggöra en anpassning till terrängen och de kulturhistoriska värdena på platsen.  
Husen som kan tänkas att byggas skall vara anpassade till topografin, och främst ses 
sluttningshus som ett exempel på en sådan utformningen. Minsta möjliga ingrepp i naturen, 
kulturmiljön och det befintliga landskapet skall ses som en ledstjärna vid utformning av 
bebyggelsen. Stora delar av naturområdet skall bevaras och iordningställas för rekreation. I 
förslaget har det redovisats grillplats och bevarad natur, med syftet av att skapa en 
gemensam plats för människor som vistas inom området Fräknestranden.  
 



 
  PLANFÖRSLAG 
1.2.2 Bostäder och offentlig service 
I den södra delen föreslås 12 bostadstomter samt plats för flerbostadshus. Det bör ställas 
samma krav på utformningen av villabebyggelsen i detta område som för det i norr 
(anpassning direkt till den enskilda platsen och topografi). Vidare föreslås tomter för 
flerbostadshus. Ägandeform är inte avgjord i förslaget, dock bör? hyreshus ges företräde med 
tanken på den stora efterfråga som råder inom kommunen. I väst föreslås plats för offentlig 
service. Förskola har angetts som ett förslag med lokalisering i närhet av det befintliga 
bostadsområdet. Skolan ges en placering som är strategiskt centraliserat och tillgängligt för 
hela området. Förslaget har därmed intentioner att skapa förbättrade förutsättningar för ett 
fysiskt aktivt liv med tillgång till grönska samt goda mötesplatser för barn och ungdomar inom 
området. Det framstår som att behovet av detta är stort då större sådana mötesplatser 
saknas inom området idag.  
 
1.3 Infrastruktur 
 
1.3.1 Elektronisk kommunikation, VA och dagvatten 
Planområdet kommer att förses med fiberledningar. Detta har redan utretts vid planförslaget, 
varför denna möjlighet redan är klarlagt vid tiden för detta förslag. Likaså har vatten- och 
avloppsfrågan studerats och visar att inga hinder finns som skulle innebära att platsen vore 
olämplig eller att projektet inte skulle vara möjligt att genomföra.  
 
I anslutning till planområdet har en utredning genomförts av ÅF den 12 december 2017. 
Dagvattenutredningen visade på att exploateringen kommer medföra ett ökat dagvattenflöde 
då naturmark delvis kommer att hårdgöras. Vidare redovisade ÅF hur problemet kan åtgärdas 
genom anläggande av ett fördröjningsmagasin i områdets västra del, vilket säkerställs i 
plankarta genom att marken reserveras för ändamålet. När det kommer till planläggning bör 
en utredning avseende dagvatten utföras för området i sin helhet, lämpligen av ÅF som redan 
har lokalkännedom och känner till de rådande förhållandena.   
 
1.3.2 Översvämning och frågan om trafik 
Planområdet är beläget på en sådan höjd att en stigande vattennivå inte utgör hinder för 
bostäder och verksamheter inom området. (se bild nedan hämtat från länsstyrelsens Geodata 
– Klimatförändringar) 
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Karta hämtat från https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/. Bild redovisar havshöjningar inom området 
 
I arbetet med framtagandet av detaljplanen för Restenäs 2:6 m.fl. har länsstyrelsen i sitt 
yttrande b.la anfört hur anslutningsvägen till och från planområdet (väg 675) drabbas vid en 
eventuell översvämning. Vidare har Trafikverket pekat på en viss restriktivitet vid nyttjandet 
av Väg 675 som förbindelseväg. I studier som tidigare gjorts (Åtgärdsvalsstudie 2017), 
konstaterades det att trafiksäkerheten är låg och möjligheten att bygga en GC-väg är 
begränsad. 
 
I planförslaget har det noggrant studerats alternativa vägar. Topografin är sådan att den 
medger möjligheter att skapa goda väganslutningar. I förslaget redovisas olika alternativ på 
dragningar av väg. Dessa vägdragningar är vid tiden för förslaget utarbetade tillsammans med 
den exploatör vars detaljplan varit/är ute på samråd. Eftersom vägen skall dras genom den nu 
aktuella fastigheten och området är det av stor vikt att vägen får en enhetlig och fungerande 
infrastruktur. Vägarna är redovisade utifrån de förhållanden och inom ramen för vad som 
anges enligt VGU. Lutningarna kan räknas mellan 6-10 % vilket innebär att projektering kan 
göras på sådant sätt att 8% efterlevs vilket är kravet på lutning för utryckningsfordon av tung 
kategori.  
 
Vidare har förslag studerats som innebär att trafikbelastningen flyttas delvis från väst till öst. 
Detta innebär att trafiken i framtiden skall kunna avlasta väg 675, samt vid en eventuell 
översvämning möjliggöra en infrastruktur som inte är beroende av en enda förbindelse till 
området. (I bilden nedan redovisas förslaget). Förslaget möjliggör även en gång- och cykelväg 
(redovisas med blå skylt), något som saknas för området idag.  
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Illustration – förslag på alternativ väg redovisas i väster (se blåtonad väg). Förslag redovisas även på 
cykel/gångväg som kan nyttjas.   
 
Bidrar projektet till att bibehålla eller förstärka naturvärden i landskapet? 
Planområdet ligger i en kulturmiljö och delar av planområdet är öppen åkermark. Åkermarken 
brukas inte idag och har förklarats ej brukningsvärd men i förslaget har man hänsyn till 
marken ur kulturmiljöaspekt och planerad bebyggelse har placerats i anslutning snarare än 
över den. Befintlig natur liksom gatustråk utgör en viktig del av miljön och 
bostadskomplement såsom häckar, staket, naturstensmurar kommer att skyddas och bevaras. 
 
Planförslaget har inga intentioner att försämra den rådande kulturmiljön och naturvärden 
som finns på platsen, även om den de facto innebär en exploatering av området. Istället skall 
förekommande skyddsvärden och tecken i naturen bevaras. Genom bebyggelsen skapas även 
tillgängliga gångstråk, naturområdet iordningställs och viktiga platser lyfts fram och görs 
användbara för alla som vistas på platsen. Genom detta sätt värnas även de intressen som 
strandskyddet har till syfte att skydda.  
 
 
Uppdatering 
Bilaga till illustration över planområdet har uppdaterats. Uppdateringen hittas i Bilaga 2 
revidering. Revidering är uppdaterad har tagit hänsyn till grannens senaste revidering till 
detaljplan Restenäs 2:6 m.fl.   















Ks z,/f 6/o
Sebastian Johansson

Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:

Tony Andersson
den 26 november 2019 16:03

Petter Larsson

Mattias Hagelberg; Roger Ekeroos

Sv: Hog 1:1

Hej,

Jag har stämt av med BUN:s ordförande Roger E. och som jag tidigare svarat ur lokalplaneringssynpunkt kommer
denna typ av mindre förskolekapacitet platser inte påverka BUN:s platskapacitetsplanering för nya större
förskolelokaler i området.

Ärendet får åter lyftas i det "politikerforum" som avses (SPU?) och utifrån det kommenteras och hanteras.

Med vänlig hälsning

Tony Andersson
Lokalplanerare

Barn och utbildning
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Iel: +46522697007

Från : Pette r La rsso n < petter. la rsson @ uddeva I la.se>

Skickat: den 22 november 2019 IO:29
Till: Tony Andersson <tony.andersson @uddeva lla.se>

Ämne: Hog L:1

Hej

Politiken drog ur Hog 1":1" från SPU då man ville att BUN skulle titta närmare på behovet av förskola i området.
Har detta gjorts, i så fall vad har man kommit fram till och är det förmedlat till politiken så att ärendet kan
fortskrida?

Petter
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