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ANTAGANDEHANDLING 
 
 
PLANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för  
 
 
ANFASTERÖD 1:71, 1:94 m fl 
 
Ljung, Uddevalla kommun 
 
 
Upprättad av Planeco samhällsplanering  
 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 
¤ plankarta 
¤ planbeskrivning 
¤ genomförandebeskrivning 
¤ samrådsredogörelse 
¤ utlåtande efter utställning 
¤ (fastighetsförteckning) 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE 
För området gäller stadsplan från 1980, del av Lyckorna, Svinhuskullen. Denna 
redovisar för det aktuella området, dels tomtmark för enbostadshus utan byggrätt, 
dels allmän platsmark/naturmark. Efterfrågan på bostadstomter i attraktiva lägen 
inom Lyckorna är stor. Översiktliga studier visar att det är möjligt att förtäta 
bostadskvarteret med ytterligare två tomter genom att dela Anfasteröd 1:71 och 1:94 
samt köpa till mark från kommunens fastighet Anfasteröd 1:104. 
 
Denna detaljplan syftar således till att pröva lämpligheten av två nya 
bostadsfastigheter inom västra delen av Svinhuskullen. 
 
 
PLANDATA 
Svinhuskullen är beläget inom Lyckorna cirka 2,5 km sydväst om Ljungskile centrum. 
Det aktuella planområdet utgörs av en brant nordvästsluttning som ansluter till 
Dirhuvudsvägen. Det avgränsas av bostadsfastigheter i öster, söder och väster.  
Planområdet omfattar del av fastigheterna Anfasteröd 1:71, 1:94 samt 1:104 och 
uppgår till cirka 0,6 hektar. Anfasteröd 1:71 och 1:94 är privata fastigheter, 
Anfasteröd 1:104 ägs av kommunen. 
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Översikt planområde 
 
 
BAKGRUND OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan 
Den fortsatta utbyggnaden av Ljungskile under den senaste 20-årsperioden har till 
stor del grundats på en områdesplan från 1983. Efter det att den första 
översiktsplanen för Uddevalla kommun antogs 1990 utarbetades ett program för en 
fördjupning av översiktsplanen för Ljungskile. Programmet samrådsbehandlades 
1998 men arbetet fullföljdes inte. 
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För Uddevalla kommun gäller översiktsplan (ÖP 2002) antagen 2002-11-12. Denna 
behandlar inte direkt Ljungskile. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Ljungskile har nyligen avslutats. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 12 
december 2007.  
 
Översiktsplanen grundar sig på en ”Vision för Uddevalla kommun” som antogs 2000. 
Den säger att ”översiktsplanen skall ge förutsättningar för en god livskvalitet för 
kommunens invånare och en på lång sikt hållbar samhällsutveckling ur social, 
ekonomisk och ekologisk synpunkt”. Det framgår också att ”större delen av den 
tillkommande bebyggelsen styrs till de befintliga större orterna Uddevalla och 
Ljungskile”. 
 
Målsättningarna med den fördjupade översiktsplanen har formulerats enligt följande: 
 

 I Ljungskile skall planeras för en måttlig bebyggelseutveckling för 
åretruntboende. Planeringen skall inriktas på en genomsnittlig 
befolkningsökning av minst 40 personer/år. 

 Utvecklingen skall ske på ett ekologiskt och samhällsekonomiskt hållbart sätt 
och så att de särdrag och kvaliteter som gör orten till en attraktiv plats att bo 
på bibehålls eller förstärks. 

 Framtida bostadsbebyggelse skall lokaliseras så att det blir möjligt att få en 
bra och ekonomiskt rimlig komplettering av ortens infrastruktur. Stor vikt ska 
läggas vid bra förbindelser till samhällelig och kommersiell service. 

 De stora rekreationsvärdena i Ljungskiles omgivningar skall respekteras och 
beaktas. 

 
Riksintressen 
Området omfattas av ”riksintresse för kustzonen” enligt de särskilda 
hushållningsbestämmelserna i 4:e kap miljöbalken (MB). Bestämmelserna utgör dock 
inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Detaljplan 
För området gäller stadsplan för Svinhuskullen, fastställd 1980-03-14. Planen 
redovisade ett 50-tal nya bostadstomter varav de flesta är bebyggda idag. 
 
Stadsplanen saknar genomförandetid men gäller som detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (PBL) tills den ändras eller upphävs.  
 
Kommunala beslut i övrigt 
Ägaren till Anfasteröd 1:71 ansökte under hösten 2001 om plantillstånd för ”delning 
av villatomt”. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2001-11-15, § 364, vara 
beredd pröva detaljplan för den tilltänkta exploateringen under förutsättning att Miljö 
och Stadsbyggnads skrivelse beaktas. 
 
Planprogram 
Särskilt planprogram har inte bedömts nödvändigt. Det som föreslås är inte i konflikt 
med översiktsplanen.  
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 
Genomförandet av denna detaljplan bedöms inte vara i konflikt med gällande 
riksintresse utan förenligt med bestämmelserna i 3:e och 4:e kapitlet miljöbalken. Det 
som föreslås bedöms medföra en ur allmän synpunkt god hushållning med mark och 
vatten.  
 
 
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
När detaljplan upprättas skall kommunen ta ställning till om den bedömer att en 
miljöbedömning enligt MKB-förordningen (SFS 2005:356) måste göras eller inte. 
Denna behovsbedömning skall motiveras, se vidare under rubriken 
KONSEKVENSER VID GENOMFÖRANDE samt FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN. 
 
Miljöbedömning krävs inte för planer som avser ”små områden på lokal nivå” under 
förutsättning att de inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. 
 
Förslaget innebär en förtätning inom ett befintligt bebyggelseområde. Denna 
detaljplan bedöms vara liten på lokal nivå och, det den föreslår, omfattas inte enligt 
vår uppfattning av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Det innebär att 
genomförandet av en sådan detaljplan inte kan anses medföra ”betydande 
miljöpåverkan” och därför inte behöver genomgå miljöbedömning. 
Miljökonsekvensbeskrivning skall därför inte upprättas. 
 
Länsstyrelsen har under plansamrådet framfört att man delar kommunens 
uppfattning att detaljplanen inte behöver miljöbedömas. 
 
 
DETALJPLANENS INNEHÅLL 
 
Natur och vegetation 
Denna del av Svinhuskullen karaktäriseras av branta, delvis trädbevuxna 
bergssluttningar mot nordväst. Nivåerna varierar från det något flackare partiet i 
nordväst, +16 möh, till +43 möh i sydost. Medellutningen uppgår till cirka 30%. Det 
flackare partiet som är slybevuxet har tidigare använts som grustag. 
 

  
Det flackare partiet närmast Dirhuvudsvägen 
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Idag utgör området naturmark i gällande stadsplan. Värdet som naturmark bedöms 
som obefintligt. 
 
De högre belägna bergspartierna har en fantastisk utsikt över Åkers kile och vidare åt 
nordväst mot Orust.  
 
 

   
Utsikt från den övre respektive nedre delen av planområdet 
 
 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning utfördes för Anfasteröd 1:71 och slänten ned mot 
Dirhuvudsvägen (Anfasteröd 1:104) av Bohusgeo 2002. Sonderingar och 
provtagningar visar att jordlagren består av silt, sand och grus. Djupet till fast botten 
varierar mellan ca 1 meter till ca 5 meter närmast Dirhuvudsvägen. Berg i dagen 
förekommer allmänt.  
 
Vägverket Konsult har 2008-08-25 utfört en geoteknisk utredning inom Anfasteröd 
1:104, nordost om 1:94. Förhållandena är likartade de som redovisades i Bohusgeos 
utredning. 
 
Bergssluttningen saknar förekomst av lösa stenblock. 
 
Då jordlagren saknar lera finns heller inga stabilitetsproblem. Det bör dock beaktas 
vid anläggande av vägar samt vid byggnation att fyllningar eller befintliga jordlager 
ovan brant sluttande bergytor lokalt kan leda till otillfredsställande släntstabilitet. 
Eventuellt ”dåliga” fyllningar skall schaktas bort och ersättas med friktionsjord som 
packas. 
 
Radon 
Markradonmätning har utförts i en punkt. Mätningen (2 kBq/m3) visar att marken kan 
klassas som lågradonmark. Kompletterande mätningar bör dock utföras på den 
avsprängda bergytan innan byggnation. 
 
Fornlämningar och byggnadsminnen 
Norr om planområdet finns en fast fornlämning benämnd 71. Enligt 
Länsstyrelsens/RAÄ:s uppgifter rör det sig om en ”boplats utan synlig anläggning”. 
Fornlämningen är delundersökt och har känd utbredning. Bohusläns Museum  har 
konstaterat att fornlämningen inte påverkas av detaljplanen.  
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Byggnadsminnen saknas inom området. 
 
Bebyggelse 
Nuvarande förhållanden 
Fastigheterna Anfasteröd 1:71 och 1:94 fanns bildade men inte bebyggda innan 
stadsplanen för Svinhuskullen upprättades. Stadsplanen undantog området närmast 
Dirhuvudsvägen från bebyggelse och genom fastighetsreglering skapades två nya 
fastigheter/byggrätter med tillfart från Hummervägen. Markområdet närmast 
Dirhuvudsvägen överfördes till den kommunala fastigheten Anfasteröd 1:104 som 
allmän platsmark. 
 

 Utdrag ur stadsplan för Svinhuskullen 
 
Fastigheterna Anfasteröd 1:71 och 1:94 är bebyggda med enbostadshus. 
Fastigheterna är stora, >3000 kvm vardera, och när det gäller 1:71 i dagsläget delbar 
då byggrätten är relativt stor. Det är dock olämpligt att dela fastigheten som 
byggrätten är redovisad då utsikten påverkas för närliggande fastigheter. 
 

 Anfasteröd 1:71 och 1:94 
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Förslaget 
Genom att tillföra mark från den kommunala fastigheten Anfasteröd 1:104 till 1:71 
och 1:94 kan två nya bostadsfastigheter bildas med tillfart från Dirhuvudsvägen. 
Marken är visserligen kraftigt lutande men genom terränganpassat byggande kan två 
attraktiva tomter med utsikt över Åkers kile erbjudas. Tomternas avgränsning mot de 
ursprungliga fastigheterna anpassas efter de topografiska förutsättningarna och 
deras storlek uppgår till 1600-1800 kvm. Byggrätterna placeras så att 
grannfastigheters utsikt inte påverkas. Detta säkerställs genom att en högsta 
taknockshöjd fastläggs. I övrigt anpassas planbestämmelserna till vad som gäller i 
stadsplanen för Svinhuskullen. 
 

 
Förslag till placering av bostadshus samt fastighetsindelning 
 
Val av fasadmaterial, taktäckning samt färgsättning förutsätts ske i samråd med Miljö 
och Stadsbyggnad, i överensstämmelse med bohuslänsk byggtradition samt med 
hänsyn till landskapsbilden. 
 
Områdets topografiska förutsättningar ger sämre tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Vid bygglovprövning skall dock tillses att god tillgänglighet 
kan uppnås mellan biluppställningsplats och entré. 
 
Friytor 
I närområdet finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Det är gångavstånd 
till bad- och båtplatser samt golfbana. 
 
Service 
Ljungskile samhälle, avstånd cirka 2,5 km, erbjuder ett ”komplett” serviceutbud. 
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Vägar och trafik 
Området nås via Lyckornavägen—Dirhuvudsvägen. Dirhuvudsvägen håller delvis låg 
standard och saknar i denna del gång- och cykelbana. Hastighetsdämpande åtgärder 
har genomförts vid planområdet. Antalet in- och utfarter bör begränsas av 
trafiksäkerhetsskäl. Tillfart till de nya tomterna föreslås bli gemensam och ansluta 
mittemot befintlig utfart för fastigheter nordväst om Dirhuvudsvägen. 
 
 

 

 
Tillfart till de nya tomterna föreslås bli mitt för 
anslutande väg 

 
 
Gång- och cykelväg finns utbyggd längs Lyckornavägen fram till Svinhuskullen 
(Anfasterödsvägen), cirka 250 meter åt nordost.  
 
Kollektivtrafiken trafikerar Lyckornavägen—Anfasterödsvägen och vidare till 
Hummervägen. Närmaste hållplats är Anfasterödsvägen, cirka 250 meter åt nordost. 
 
Parkering kan anordnas inom tomt.  
 

 

 
 
Gång- och cykelbana mot 
Ljungskile centrum. 
Busslinje 628 trafikerar 
Lyckornavägen—
Anfasterödsvägen med 
hållplats vid korsningen. 
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Teknisk försörjning 
Kommunalt vatten och avlopp finns i Dirhuvudsvägen. De föreslagna tomterna kan 
anslutas till ledningsnätet. Pumpstation för avlopp är belägen i planområdets norra 
del.  
 
Dagvatten bör om möjligt omhändertas inom tomtmark. Möjlighet till infiltration finns i 
jordlagren (silt, sand, grus) närmast Dirhuvudsvägen. Överskottsvatten avleds via 
öppet dike till Åkers kile. Dagvatten från terrängen ovan avleds idag över de 
föreslagna bostadsfastigheterna. Detta vatten bör ledas genom fördröjningsmagasin 
och vidare i ledning längs den gemensamma tomtgränsen till diket vid 
Dirhuvudsvägen, för att inte skapa olägenheter i framtiden. 
 
Sophanteringen sköts av Uddevalla kommun. Anpassning till källsortering skall 
beaktas. 
 
Uddevalla Energi ansvarar för elnätet. Befintlig luftledning genom planområdets 
västra del måste förläggas i jordkabel. 
 
Uppvärmning skall ske med vattenburna system då de bättre kan samordnas med 
alternativa energikällor och uppvärmningsformer, exempelvis pelletspanna. 
Förnyelsebar energi från solfångare samt bergvärme är goda exempel på långsiktig 
hållbarhet ur energisynpukt. 
 
Störningar/miljöpåverkan 
Bebyggelsen har ingen omgivningspåverkan. Buller från trafiken på Dirhuvudsvägen 
är försumbart då trafikmängderna är små. Eventuella luktproblem från pumpstationen 
måste förebyggas. 
 
Gällande miljökvalitetsnormer överskrids inte. 
 
 
KONSEKVENSER VID GENOMFÖRANDE  
Då särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas görs nedan en 
sammanfattning av de miljömässiga konsekvenserna som ett genomförande kan 
innebära.  
 
Bedömning av miljökonsekvenser 
Mark och vatten 
Nivåskillnaderna är stora. Byggnads- och anläggningsarbeten innebär påverkan på 
befintlig mark genom att sprängningsarbeten, schaktningar och utfyllnader måste 
utföras. Ett terränganpassat byggande minskar påverkan. 
Mängden hårdgjorda ytor kommer att öka något vilket innebär en ökad mängd 
regnvatten att ta om hand. Förekomsten av berg i kombination med kraftig lutning 
kan ge upphov till ”snabba” flöden om inte fördröjningsmagasin anläggs. 
Infiltrationsmöjligheter finns närmast Dirhuvudsvägen. Överskottsvatten leds bort från 
området via öppet dike.  
 
Klimat 
Det höga och öppna västerläget ger förutsättningar till goda solvärden m m. Det kan 
samtidigt konstateras att tomterna blir utsatta för nordvästliga vindar. 

11 
 



 
Landskapsbild 
Området är bebyggt sedan tidigare. De nya husen blir synliga från sjösidan men 
kommer att ha ”berget i ryggen”. En god anpassning till landskapsbilden skall alltid 
eftersträvas. Det gäller såväl byggnader som markplanering. 
 
Natur 
Ett anpassat byggande inom stora tomter bibehåller naturmark och luftighet. 

Transporter 
Liten påverkan. 
 
Störningar 
Ingen påverkan. 
 
Hälsofrågor 
Anslutning till kommunalt avlopp (vatten) innebär en långsiktigt hållbar lösning. Ett 
attraktivt boende bidrar till ”god livskvalitet”. 
 
Överensstämmelse med lokala miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål för Sverige. Målen beskriver de 
miljökvaliteter som måste uppnås för våra gemensamma natur- och kulturresurser 
och en hållbar samhällsutveckling. Följande miljömål har bedömts särskilt viktiga för 
Uddevalla kommun: 
 

 God bebyggd miljö 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Ingen övergödning 
 Begränsad klimatpåverkan 
 Levande sjöar och vattendrag 

 
Uppförande av två nya bostadshus inom befintlig tätortsbebyggelse är förenligt med 
ovanstående miljömål. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 10 år från det detaljplanen vinner laga kraft. 
Detaljplanens bestämmelser innehåller inga förändringar i lovplikten. 
 
 
HANDLÄGGARE 
Detaljplanen har upprättats av Planeco samhällsplanering med Leif Carlsson som 
planförfattare. 
 
Uddevalla den 18 september 2008  
 
 
Leif Carlsson 
planförfattare 
 
planbeskr Anfasteröd 
090122 
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